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Jfa festita jubileo
Unu semajnon antaŭ ia malfermo de nia X IXa Kongreso 

estis e n s k r ib ig o j ' ankoraŭ nur tricent partoprenantoj. Dum  

la restantaj ses tagoj la nombro atingis 923. Fakte pli ol 

mil esperantistoj Ceestis nian grandan jubileon. Ni goju pri 

t io , sed ni kompatu la organizantojn, kiuj devas labori sub 

tiaj kondiĉoj. ĉ u  la esperantistaro ne povus plifaciligi la 
taskon de tiuj, k iu j preparas ion komune deciditafi?

Gvidata de s-ro Aeltermann kaj helpata de s-ro ĉe , la 

loka komitato arangis tre belajn tagojn. Eĉ ia vetero favoris 

Cion. D anzig  ĉarmis la kongresanojn per siaj neforgeseblaj 

historiaj stratoj kaj pentrindaj domoj. Malnovaj pordoj, an

tikva muelilo, arta urbodomo allogis admirantojn. Antaŭ la 

stacidomo staris esperantista bonven-arkaĵo. Sub hela suno 

brilis la blua maro Ĉe luksa homplena Zoppot, Ĉe poeziaj 
Oliva, Glettkaŭ, Brosen.

Antaŭ la p ino j sur la sablo, renkontigis kaj en ondoj 

nagis banemaj samideanoj el ĉiuj nacioj

Neniam antaŭe Ĉeestis tiom da japanoj. Estis plezuro 

ilin bonvenigi. Ankaŭ la fam ilio Zamenhof grandnombre 

partoprenis. La akceptoj Ĉe Senato, Komisaro de L igo de 

Nacioj kaj pola reprezentanto montris, ke nia movado nun 

ricevas oficialan atenton. Ankaŭ la Sovetlanda societo por 

eksteraj rilatoj delegis senditon [s-ron DrezenJ, kiu povis montri 

al kongresanoj la belan jubilean poŝtmarkon rusan kun por

treto de Zamenhof. Al niaj forestantaj am ikoj ni povis skribi 

sur poŝkartoj' de Danziga Libera Urbo kun esperanta oficiala

teksto.

Apud Zoppot, Ĉe rando de Tarbaro ni plantis la jubilean 

kverkon sur Placo de Esperanto kaj la urbestraro dedicis 

belan monumenton al nia jubileo. Multaj samideanoj alportis 
teron el sia lando kaj reportis hejmen esperantajn diskojn 

de la granda filmgramofona firmo Tri-Ergon, k iu afable dis

donacis po du al ĉiuj kongresanoj. Temo de elparolado 

kaŭzis interesan diskuton kaj montris la grandan unuecigan 

progreson depost la Unua Kongreso en Boulogne. La lingvo 

entute multe progresis dum  tiu dudekjaro kaj la aŭdantoj 
farigis pli postulemaj al korekta elparolado.

La prelegoj de la Somera Universitato, kvankam alte 

teknikaj, allogis grandan aŭskultantaron kaj Ĉiuj tre Satis 

saluti nian malnovan pioniron el Potsdam, la eminentan astro- 

nomiston Prof. D-ron Schmidt, kiu malfermis la kursojn. 
Ankaŭ tie la scienca nivelo kreskis.

Lasta laborkunsido kaj solena fermo de ia kongreso 

okazis en Urbodomo de Varsovio, kie gesinjoroj. Essigman 

Ĉion preparis kun granda zorgemo kaj pacienco. Ai la tombo 

de D  ro Zamenhof la diversnaciaj reprezentantoj alportis 
laŭvice florojn kaj salutojn kortusajn. De Aŭstralio gis el 

Sovetian do Ĉiuj emocie alvenis por k lin ig i antaŭ la bela kaj 

impresa tombo skulptita de s-ro Lubelski. Koran dankon 

al la komitatoj por la monumento, la internacia, gvidata de 

s-roj VVarden kaj Applebaum , kaj la Varsovia, prezidata de 
D-ro Robin.

Cie la urbestraro de Varsovio kaj la pola registaro sin 

reprezentigis. LĈ la delegito de eksterlanda ministrejo tre 

flue parolis nian lingvon. Entute nia jub ilea kongreso donis 

al Ĉiuj venintoj multajn kaj belajn impresojn. La granda 

naskurbo de Esperanto kun sia unu m iliona logantaro kaj 

siaj respektataj esperanto,-pioniroj estis plej taŭga loko por 

solena fermo de nia jub ilea festo. Sed multaj ankoraŭ p il

grim is al Bjalistok sub gvidado de s-ro ŝapiro por vidi ia 

domon en kiu naskigis nia Majstro mem.

Lia spirito inspiru nin en tiu nova epoko de nia movado 

kaj donu al gi flugilojn. C is  revido en Antverpeno 1928 kaj 

Budapest 1929! Edmond Privat
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★ XIX-a Universala Kongreso de Esperanto
Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927

- i r  ........................  - _____________ - . . .  _____ ______  ____  .. .

'k
Solena malferma kunsido  Kaj nun, permesu, ke mi penteme salutu vin, karegaj kongres

is 79 Julio 1937 on ..Scilŭlienhaur' (Pafista Domo). »n° j de I'tuta terglobo. Dum monatoj ni atendis vin. Ni prepar-

J’r «cize je b  ui horo komencigas la kunsido. \ pa rta ftmt- 

iluminario elektra helica’» la impresan grandan salonon de I ’ Pafista 

Domo. Duni ia eklumo de I’ lampoj la orkestro de I'Orkestra Unu

igo de Danzig, akompanite per fanfaroj, ludas „Quo vadis".

S-ino Julia Itbrilrker, *'Gravenhage, ano de la Internacia Centra 

Komitato, deklaras la kongreson malfermita kaj en la nomo de 

I . e .  K. kaj L K. K. propo ms la elekton cle ia sekvanta estraro: 

Prezidanto: S-ro Bernio Aoltermaun, Danzig.

Vic-prezidantoj: S-ro Adam Zamenhof,- Varsovio;

S-ino Aima Ttttrhinski, Danzig;

S-ro Prof. O. Bujtvid, Krakon (ladujo};

S-TO I < *1 ■1 • »tU Pari Franctijo ;

S-ro Fran» Schon!#, \ntwerpen (Bclgujo);

S-ro Prof. V\ . Onii i, lalo io (Japanujo);

S-ro Ĵ . M. thanie i, lui i nli u rgi» (Skotlando).

Konstanta Generala .Soklo arki: S-ro Robert Kreai, (ieneve. /  

Generala Sekretario: S-ro Andreo ( ‘lio. Aliia Julia fli umami jo). 

Sekretarioj: S-to Ka/imier* M ajo rko  ici. Dan/ig;

F-ino Kathe M aillardi, Danzig;

S-ro Kurt Sarhs/e, Danzig.: •

Vir-aek retanoj: S-ro K. Mitsehke; * • - j

N t o  G. S'-alko.

Per aklamo lin Ai propono otta* akceptata.

Post transpreno do la prezidanteco ''-ro Hernii, \eltermann 
faras ia sokban'» \ paroladon:

Estimataj tfakoj.

Sinjorinoj kaj sinjoroj,

Ksla» granda honoro por mi, prezidi i» jus malfermitan XlX-an 

Universalan Kongreson de Esperanto. Mi korege vin dankas pro 

la elekto kaj mi klopoda* plej huno plenumi mian taskon. ••

Mi -ahilan mii plej kon* kaj alvo h  al vi koran bonvenon ni 

nia malnova urbi» Dan/»'!

fte estas inia kutimo fari longajn paroladojn aŭ diri flatajn 

frazojn. Sed pri tri punktoj mi tamen devas paroli al vi.

I.a unua osla* koreia saint**

Koran saluton al VI, a l f la t i  S (TO Nantano D-ro Strunk. ki‘ 1 

oficiala reprezentanto de la Sonado de I ’ Libera Urbo Danzig. sa

luton al vi, anoj de niaj nestaro kaj parlamento, kiuj bodinii 

bonvola^ V'i\ lilloi ni. apartan saluton al la ol ialaj a.v. utantoj 

de I diversaj iletoj: v r-» e ef k de \ strio (i.-llborn.

S'ro Prof. D-ro Dietterle kaj mini 1 - i konsilanto S-ro I' ro Blier- 

bee k do Ge.rmanlando, S-ro «'efkonsulo Halleri de Greklando, S-ro 

majoro Vlangada-Hosenorn «le Hispanujo, S-ro Isbriicker de Neder

lando, S-ro legacia konsilanto v. Zalevvski, Polujo, S-ro Schjerve 

de Norvegujo, S-ro (Irafo van llandvvijk, reprezentanto de la Alta 

Komisaro de I Ligo de Nacioj, S-ro Chas. Tarelli do la Internacia 

laboroficejo , S-ro Lindhagen, urbestro «le Stockholm.

lastas vere granda honoro por mi, vin saluti speciale fti tie en 

nia plej farina salono de Danzig.

Inter \i ini vida» la urbestroj de Zoppot, S-ron D-ron Lane, 

kiu ru granda favoro donis al nia kongreso unikan allogon la „Es- 

|>er»nto~Grundon' » «arman parton en la bela arbaro de Zoppot.

Krom lio mi vidas tie ĉi grandan nombron da personoj el nia 

honora komitato. li! profunda koro mi salutas kaj dankas vin. 

(Aplaudo.)

Lsta' tro multe da reprezentantoj de diversaj institucioj ofici

alaj, aponaŭ estas eble ilin nomi aparte.

adis la kongreson kun aparta amo por vi kaj tre ofte ni demandis 

nin, kiom da amikoj venos? Vidu, en la lastaj du semajnoj venis 

la plej granda nombro da aliroj kaj nun, post longa vojago, vi 

sidas antaŭ ni.

Forgesu la malagrabla jojn kaj malfacila jojn dumvojajn kaj 

restu ĝojaj inter ni, ne nur inter ni anoj de la internacia lingvo, 

sed ankaŭ inter la publiko de Danzig. kiu preparis la kongreson 

kune kun ni.

Mi ne preterlasas ia okazon por saluti tutkore la anojn de la 

familio de nia kara majstro Zamenhof, kiuj per sia ieesto spe

ciale honorigas la kongreson. (Aplaudo.)

Hodiaŭ ni festas la 4o-an datrevenon de I’ apero de nia kara 

lingvo Efperanto. Samtempe ĉi tie ni Da ne. iganoj povas festi la 

ao-an datrevenon de I fondigo de nia Danciga Esperanto-Asocio. 

Estas grandega ĝojo por rni saluti speciale S-inon Tus. Ilinski, nian 

Esperanto-patrineton kaj la fondintinon de nia asocio. (Longa 

aplaudo.)

Ankaŭ la dua estas danko.

Dankon al la registaro de nia Libera Urbo kaj Stato Danzig. 

Kun granda intereso ĝi rigardis nian laboron kaj preparadon por 

nia kongreso, kiun ĝi tiom favoris, ankaŭ finance. Ankaŭ dankon 

• i la reprezentanto de la Pola Registaro, kiu helpis nin tre inuite 

rilate la arangon de fervojo kaj pasporto. Fine mi ne forgesas 

esprimi la plej koran dankon al la gazetaro de Danzig, kiu tiom 

vivigis la intereson de I' publiko por nia afero.

Dankon line al vi. karaj kongresanoj, pro via «ieesto en nia 

kongieso. Ni taris nian eblon kaj ni kredas fine, ke dio marios 

bone.

La kronikisto pri nia kongreso havos specialan taskon: eternigi 

la impreson de I'Jubilea Kongreso. Nia afero marŝas, ĝi kreskas 

ltaj don*, ku ragon por nia aktiveco. Tiel li ankaŭ devos enskribi 

koregan dankon al la laborantaro de uia Loka Kongresa Komitato, 

kiu tagi' kaj nokte laboris por sukcesigi nian kongreson. Personan 

dankon al vi, kara S-ro pastro Che, pro via gravega laboro en la 

autaŭ-preparado en Danzig. (Aplaŭdo.)

La tria punkto estas peto: hieraŭ mi jam anoncis, uzu nian 

komunan lingvon dum la daŭro de nia kongreso en nia urbo kaj la 

banlokoj. Mi vidas ĉi tie en Ia salonego diversajn gastojn en tre 

ĉarinaj kostumoj naciaj. Ili plenumas vere nian deziron, se ili 

portus tiujn kostumojn en la stratoj kaj .stratetoj de nia malnova 

kaj preskaŭ internacia urbo, [Kir ke nia Jubilea Kongreso donu vere 

internacian kaj universalan impreson al nia publiko, kies favoritoj 

vi estas. /

\ivu la Deknaŭa! (Longa aplaŭdo.)

Post fino de la parolado fanfaroj eksonas kaj la orkestro ludas 

la himnon „La Espero", kiun la kongresanaro starante kantas.

I uj poste S-ino Herrnstndl-OeUingen (Berlin-Nowawes) tre im

prese kaj aplaŭdite deklamas la pregon sub la verda standardo.

Nun .Vro Aeltermann donas la parolon al S-ro D-ro Edm . 
I î imi. prezidanto de la Intemacia Centra Komitato di la Esperanto- 

Movado en Ĝenevo, kiu faras jenan paroladon:

I u tkon- mi salutas vin, esperantistoj kaj esperantistinoj el ĉiuj 

landoj, hodiaŭ kunvenintaj por festi en Danzig la kvardekan ju 

bileon de nia lingvo kaj de la potenca nova sento, kiun ĝi dis

portas tra la luta mondo.
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Ke vivas Esperanto, ko miloj kaj miloj da humoj ĝia paro!;,-, 

ĝm skribas, ĝin amas en ĉiuj regnoj de la mondo, trans iiu j 

landlimoj, ki; rida bela lingvo elkraskis el la genia sema jo de 

D-ro Zamenhof antaŭ kvardek jaroj, tio estas unu el la plej mir

indaj venkoj de I' homa spirito, dia t n avida transflugi super baroj 

materiaj aŭ intelektaj por ekvidi, kiri infanoj jam emas. kin e» 

ĉe I ’ alia flanko de I ’ muro.

La batalo por Esperanto eslas unu el ia nunaj grandaj bataloj 

por justeco. Tra la tula homa historio la homoj kaj la popoloj 

batalis por justeco. Sur la kampo nacia, sur la kampo socia, sur 

la kampo ekonomia, ĉie o;ii batalis kaj batalas kaj batalos ankoraj) 

por atingi pli da justeco, pli da egaleco inter individuoj kaj inter 

nacioj. Ankaŭ sur la kampo lingva la justeco mankas kaj la esper

antistoj ba'alas *por ui.

En la nuna epoko, kiam la tuta mondo estas devigata pensi pli 

kaj pli internacie, ĉar la nacioj spertis, kiom ili dependas unuj de 

la aliaj en la hodiaŭa periodo, kiam Ia tuta homaro klopodas sin

Boncena arko ĉe stacidono e i D. nziŭ

organizi kolektive en multaj aferoj, en ĉi tiuj lagoj de internacia 

konstruado kaj kunlaborado, regas ankoraŭ grandaj malegalajoj 

inter la potencaj kaj malgrandaj nacioj, eĉ inter la okcidentaj kaj 

orientaj popoloj, ofte multe pli vastaj, sed malpli fortaj laŭ ma

teria vidpunkto.

Unu el tiuj malegalajoj estas la lingva sistemo. Ni esperant

istoj solene proklamas, ke ĉiuj nacioj havas la nepran rajton je sia 

lingvo kaj kulturo kaj ke neniu rajtas trudi la sian al ceteraj 

kontraŭ ilia volo. Sed tiu rajto de la gepatra lingvo apartenas, 

ue nui al la grandaj, sed al ĉiuj eĉ plej malgrandaj popoloj en 

la mondo.

Bone kaj bele respondas la realistoj, sed kiel vi povas aranĝi 

Ia internaciajn komunikojn? Gis nun internaciaj rilatoj okazas per 

lingvoj de grandaj nacioj, kiujn la malgrandaj devas balbuti.

La ceteraj landoj meritas esti tute alie traktataj. Ili meritas 

situacion, kiu metu ĉiujn sur saman otagon. Tion ebligas Esper

anto. Ciuj lernu ĝin kaj ĉiu sentos sin egale hejme kun ciuj ce

teraj. Uegos tiam ne la potenco de I devena lando, sed la nura 

talento kaj kompetenti j .

Lia lingvo ebligas unue la justecon en la rilatoj inter nacioj 

kaj ĝia spirito alportas la amon. La luta verkaro do nia Majstro, 

la ĉefa literaturo en nia lingvo kantas pri homaro pli komprenema, 

pli tolerema, pli harmonia.

Antaŭ kelkaj monatoj, dum la belga esperantista kongreso en 

Mona, subite eksonis el alta pregeja turo la bela melodia muzikado 

de I'sonorilaro. La tula kongreso svarmis on la korto de I'urbo

domo kaj sur la placo de_ I' centro.

Jen sonis tra I'silento malnovaj popolaj kantoj de niaj diversaj 

nacioj. Ili memorigis nin pri nia hejmlando, niaj urboj, niaj 

vilagoj, niaj kampoj, la belaj tagoj de I infaneco, ankaŭ pri te

nua j luktoj kaj balaloj. Kaj jen subite eksonis la melodio de la 

himno „La Espero": En la mondon venis nova sento, tra la mondo 

iras forta voko . . .

Jes, sur flugiloj de facila vento ĝi flugi» super ni en la aero, 

super tiu malnova urbo, kie tondris pafiloj kaj kanonoj antaŭ apenaŭ 

dek jaroj. Gi flugis, ĝi kantis pri I' espero de I' homaro, pri novaj 

pli leliĉaj tempoj, pri granda rondo familia.

Simila m aljusta j kaj malegaleco lingva ekzislas inter klasoj. 

Gis nun tre maigranda malplimulto da homoj, diplomatoj aŭ in

lelektuloj, kvazaŭ monopolis la internaciajn rikulojn, ĉar ii: povis 

lerni kelkajn fremdajn lingvojn en eksterlandaj universitatoj. Sed 

la grandaj amasoj de la popolo, sur kies ^ultroj pezas ia «'iutaga 

laborado de pactempo kaj la vivoferoj de la milito, tiuj grandaj 

amasoj ne povis ricevi tiun luksan aldonon al sia elemetita kulturo, 

liai ili restas for de la rektaj rilatoj kun aliaj popoloj. Gu tio

• stas justa?

Ne. ili rajte plendas pri tiu ma legala jo. lli ekmalfidis tiujn, 

kiuj monopolas la internacian rilataron kaj tiel longe sidas en 

kongresoj kaj konferencoj sen iaj rezultatoj por senarmigo kaj 

maliarĝo de la pope» loj. lli volas havi sian partoprenon kaj kon

trolon en 'a internacia vivo. Tute prave. Tion povas ebligi nur 

komuna lerno kaj uzo de facila mondlingvo kiel Esperanto.

Tion sentis profunde D-ro Zamenhof, kiu deziris el tuta koro 

ia amon inter popoloj. Li sciis, ke malfacila estas amo sen justeco.
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anto-mov ado esperas kaj kredas pri tio, ke la interkomprenigo 

pere de komuna mondhelplingvo kunhelpos al tio, egaligi la na

ciajn kontrastojn kaj kontrolistarojn. Mi kredas, ke tiu ĉi celo de 

la esperantistoj devas trovi la konsenton de ĉiu serioza homo. 

(Brave!) Per lio oni neniel difektas la naciajn kulturojn — kaj

tio laŭ la vidpunkto de I’ esperantistoj ia ankaŭ esius erar» __

ĉar ĉiu homa okazajo esprimigas en plej diversaj popolecoj kaj ĉar 

estus dornaro por la homaro, se iu ajn popoleco pereus.

Tiel rni hodiaŭ vespere salutas vin tre kore per la alvoko: Es

perantistoj el ĉiuj landoj, estu kore bonvenantaj en Danzig! (Granda 

aplaŭdo.)

(l-an germana stenogra fajo tradukita en Esperanton,)

Altestiminda festkuuvenautaro,

l a Senato do I Libera Urbo Dan/.ig akceptos morgan vespere

en Iii antikva, mondfama kaj impona salono de nia historia ..Artus-

hoi la reprezentantojn de la \IX-a Universala Kongreso de Es

peranto kaj saluton ilin pere de P prezidanto de nia senato.

Mi mem. kiel reprezentanto de P tta ta registaro de la Urbo 

Danzig en vii. unua oficiala kunsido do povas kvazaŭ transdoni al vi 

nur 1« 'losilojn por la pordegoj de P muroj, kiuj ĉirkaŭas nian 

urbon, por ke vi povu senpene kaj bonhumore eniri ĝin 

kaj £ui nian protekton kaj zorgon. La senato kaj mi, 

kiel mena'ano por scienco, kulturo kaj .popolklerigo, sekvas 

al la klopodado de In Esperanto-movado kun la granda atonio kaj 

la intereso, kiun meritas havi de la autoritatoj, ĉiu serioza spirita 

movado. Mi persone pova» klarigi al mi la entuziasmon, kiu tra

vibras vian araneon kaj la propagando forton kaj la ekspansion d,

I' Esperanto per nenio alia, ol ke motivoj de allaj moralo kaj 

kulturo estas la pacoforto de via movado. (Brave!)

Mi devas konfesi, ke en antaka tempo mi havis «ertan antaŭ- 

jugoa kontraŭ Esperanto, kiu ĉefe bazis sur la speciala situacio, en 

kiu trovigas nia Libera Urbo Danzig. Mi timis, ke la disvastigo 

de la Esperantolingvo povus eventuale malutili al nia germana ge

patra lingvo, kiu ««tas sankta al ni kaj kiu per la konstitucio de 

Danzig estas nia «.ficiala kaj Atata lingvo. En 1933, kiam tie 

<'1 okazi» regiona kongreso de Esperanto, ini studis la programon 

de I Esperantismo kaj trovis, ke mia timo ertas senbaza. (Aplaŭdo.) 

rion jam «loklaris sinjoro via prezidanto, ke per Esperanto la na

ciaj Ilngvoj estu nenie! forpleitaj, sed ke Esperanto nur celas esti 

monda helplingvo apud la nacilingvoj. (Aplaŭdo.) Inter la celoj, 

kiujn fiksis al si la Esperanto-mavado, trovigas unu tre alta, kies 

atingo havas plej altan signifon por la tuta homaro. Tiu ĉi celo 

estas atingi plenan komprenon inter ĉiuj popoloj. Kaj la Esper

t a  stacidom o en Danzig

La prezidinto en la nome de I kongreso dankas kore al la 

parolinto kaj donas la parolon unue al la delegito de P Alta 

Kornisaro de la Ligo de Nacioj en Danzig. S-ro Grafo van Band- 

«ijk , kaj due al la reprezentanto de Ia Komisaro de la Pola 

Be*publiko, S-ro legacia konsilanto de Zalevvski.

La unua parolas germane, la dua pole. S-ro Enigman tradukas 
la paroladon eli Esperanton.

Ambai! tre kon- salutas la kongreson kaj elmontras la grandan 

intereson, knia ambaŭ ias i udoj hav is por Esperanto, antaŭ ĉio

" ,k" ’ a Paralelecon e» la komuna celo: servi al ia internacia
kompleco kaj La solidareco «le P popoloj.

Uru ĝi sonoro* tiel el ĉiuj luroj. Iam ĝi estos karitata de ĉiuj 

infanoj on lernejoj, se ni bravo, pacience laboras kaj disvastigas 

en la mondo ne nur la parolon, sed ankaŭ la spiriton de Pkom-

prenomo.

La Internacia Komitato de ia Muga Kruco, kiu ĉiujare sin re

prezentigas en niaj kongresoj, de post sia favora decido pri Es

peranto peti* min, alporti al tiu ĉi jubilea kongreso sian koran 

saluton kaj bondeziron kun la esprimo de bedaŭro pri la morto de 

nia fervora samideano Bud. Horner. (La kongresanoj levigas.)

liia devizo estas ..inter arma caritas". Ĝi deziras, ke la in

tema ideo, kiu gvidas la esperantistojn, disvastigu pli kaj pli inter 

ĉiuj bornoj. Vera esperantisto ne rajtas esti blinda lafo rnalantaŭ 

nacia muro. Car li posedas la komprenan trezoron, li ĝin uzu por 

havi pli homan, pli altan, pli simpatian komprenon pri la bezonoj, 

pri la vidpunkto, pri la malfacila joj de P aliaj nacioj. Li memoru 

la grandan ekzemplon de nii Majstro, ĉiam la rgan imu. malegoista 

kaj modesta, ne nur individue, sed ankaŭ nacie.

Nun ni staras ĉe la komuna fajro de nia granda esperantisto 

lendaro. Ciuj el vi alportu siajn zorgojn, siajn sopirojn, siajn 

internajn malbonajn herbarojn aŭ siajn sekajn brancojn 

kaj joto ilin en la (ajron. Ni premu kore niajn manojn, ni formu 

la rondon « irkai! la bela flamo. Gi kr«’sku, gi kraku, gi varmigu 

niajn korojn. Eksteri- la mondo noktas ankoraŭ. Malfermu la 

pordon, ke gi vidu la lumon, vidu kiel homoj el ĉiuj landoj ka

pablas interkomprenigi kaj ta tig i. Ni kullura tiun lumon, reven

inte hejmon kaj gin d is rad iu  ĉirkaŭ ni. Vivu Esperanto, vivu 

Ia spirito Zamenhofa! (Tondra aplaudo.)

(Lao Menogiafajo ile Bobert Kreuz —  Stolze-Sclmv.)

Sekva* post lio salutparolado «le S-ro D-ro Strunk, senatano 

por scienco, arto kaj popolklerigo, kiel oficiala reprezentanto de la 

Libera I rini Danzig. Li diras Ia jenon:
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Sekva fe alparoloj de la oficialaj delegito, ,i, I’ statoj, kiuj 

reprezentigis sin en la Deknaŭa:

Aŭstrio: S-ro Cef kornulo Gellhorn, Danzig;

Germanujo: Prof. D-ro J fHeUerie, Leip/c mui- la Ne

publika Registaro);

Maustam  konsilanto D-ro Elierbeck (Trafika Ministeri o :

Greklando: S-ro CefkoriMilo llabert (pro malsano retenita 

dum vojago);

Hispanujo: Majoro Mangada-Rosenorn, Madrid;

Nederlando: S Mmicker, s'Gravenhage:

Norvegujo: S-ro Sdijerve, Oslo.

Plue esti  ̂ reprezentitaj la

Internacia Labor-Oficejo, Ĝenevo: S-ro Tarelli;

I rbo Stockholm: S-ro ('efurbestro C. Lindhagen.

S-ro Lindhagen faras la sekvantan alparolon en Esperanto, 

komencante per germana frazo, dirante: Bedaŭrinde mi ankoraŭ 

ne scias Esperanton, sed mi tamen parolas ĝin:

Sinjoroj kaj sinjorinoj,

La Komitato de la Kongreso havis la afablecon, inviti min al

ĉi tiu kunveno. Laŭ mia supozo pro tio, ke ini depost 1911 klo

podis igi inter alie la parlamentanaro!! ne sole en la sveda ,,Riksdag“, 

sed ankau en la Interparlamenta Unio, enmeti sur sian programon la 

demandon mondlingvan. Tio koncernas ja nenion malpli multan ol 

la antikvan mizeron de la lingvolimo^ kaj ebligi la interfratiĝon spi

cian inter la popoloj. Jen do demando kun fundamenta signifo por 

la ekekzisto de nova mondo.

La eminentuloj de Eŭropo de diuj partioj estas tamen tute okup

itaj de sia hodia#* politiko kaj de sia batalo pri la potenco. Ili ne 

povas interesigi pri io, kio volas penetri al la fundo de la aferoj.

Same kiel ĉiuj grandaj reformoj, ankaŭ ĉi tiu devas veni de 

ri malsupre, el la instinkto de memsavo de I' popoloj. Krom tio 

Sajnas, ke de I ’ O ja nto, de Azio, fine venos tiu granda liberigo, 

ankaŭ por la ( Acidento.

La predikado ankaŭ estas ago kaj la ekkomenco de la solvoj. 

Mi tial volu- proponi, ke ĉi tiu kongreso decidu dezir-esprimon al 

ĉiuj registaroj, kaj parlamentoj, agadi por la altigo de Esperanto 

por esti, per internacia kontrakto, la mondlingvo.

Miaparte mi volas esprimi mian grandan dankemon, ke rni bavis 

okazon partopreni kiel observanto ĉi liui! plenvivan demonstracion 

pri forigo de klaslimoj kaj pri interfratiĝo de la spiritoj p«r Ia 

apero de mondlingvo. (Multa aplaŭdo.)

Al tiu ĉi alparolo sekvas salutvokoj de S-ro Leono Zamenhof, 
frato de nia mortinta Majstro, kiu pentras alegorion pri la ek

komenco kaj la pasinteco de Esperanto, la m a lfac ilo j, kiujn ren

kontis kaj parte ankoraŭ renkontas Esperanto, Sed li konstatas la 

pliigantan internaciigon de nia tempo kaj en ĝi vidas larĝan bazon 

por nia estonto. Ni devas zorgi, ke Esperanto estu lingvo de la vivo.

Granda aplaŭdo sekvas tiun elkoran alparolon kun emocia voĉo.

Post tio sekvas la alparoloj de sekvantaj organizacioj:

Asocio po r internaciaj intelektaj rilatoj de Sovet-BmlmA 

S-ro E. Drezen;

Internacia Bahai-Movado: I-ino Hooi;
Paneŭropa Unio: S-ro Klein.

S-ro E . Drezen en la nomo de la Societo por Kulturaj Rilatoj 

inter USSR kaj eksterlando salutas la kongreson, komunikas 

pri la intereso, kiun havas poi Esperanto vastaj soci-rondoj de 

Sovetlando, kaj li sciigas, ke la Soveta A kademio de Sciencoj intencas 

esplori la problemon pri la movado mondlingva. Li finas sian al

pa» olon, konstatante, ke la Soveta Registaro esprimis sian rilaton 

al la Esperanto-movado, aperiginte specialajn jubileo-poŝtmarkojn 

kun portreto de Zamenhof. E d »  nur la kNara viro tia*! aniere l on ir

igita en la Sovetlandaj. La unuaj estis Lente, sciencisto Lemono* t 
kaj la eltrovinto de radio, Popo*. La kvara estis Zamenho '*, ia 

autoro de Esperanto. -

F-ino Hooi legas leteron de S-ro Shoghi, la nuna ostro de I* 

Bahai-movado en Haifa (Palestino), kiu bondeziras la kongreson kaj 

niajn laborojn.

S-ro Klein transdonas la salutojn de la Paneŭropa Unio, sub

signante, ke grandparte la celo de ambau movadoj koincidas.

Jenaj organizacioj estis oficiale reprezentitaj en la kongreso;

Asocio por Internaciaj Intelektaj Rilatoj de Sovet-Ruslando. Moskva; 

Asocio Internacia por la protekto de I infano, Gen&ve;

Bahai-Oficejo Internacia, Gene ve;

Cionista Organizan i«>, London;

frankfurta Internacia Foiro, Frankfurt a. M.;

Fervojo Ben: I oIm hherg— Simplon'*, Bern;

Germana Monista Ligo, Berlin;

lnternacia Komitato de I’ Buĝa Kruco, Genevoj 

lnternacia Bontemplana Ordeno, Stockholm;

Internacionalo de Kontraŭmii i. bloj, Fnfield, Middles;

Foira kaj Ekspozicia Oficejo, Berlin;

Komerca Cambro, Budapest;

Komerca Cari ihi»*, M iskolcz;

Komerca Cambro, Stuttgart;

Germana Unio de Teknikaj-sciencaj Asocioj, Berlin;

Konfederacio Internacia de I Studentoj, Brunella*;

Monda Alianco por Progresigo de Internacia Amikeco inter la Ek

lezioj, London;

Gazetara ekspozicio ,,Pressa", K Ain;

Paneŭropa Unio, Wien;

„Por la Nova Epoko", Genova;

Revuo de r  Universo, Paris.

Bondezirojn aradis okaze de I’ jubileo:

Beltra I eneracio de Gimnastiko, Bruxelles;

Cambro de Komerco kaj Navigacio, Barcelona; 

l oiro de Paris;

Germana Badio-Unio (Beichsrundfunk), Beffe*;

Gremio de r  Viena Komercistaro, Wien;

Generala Superintendento de I' Libera Urbo Danzig.

Hamburg A mer ika-I. inie. Hamburg;

Internacia Federacio de Tran»port-La boristoj, Amsterda»!!;

Internacia Foiro fle Lyon;

Instituto por Monda Ekonomio kaj Martrafiko, Kiel;

lnternacia Federacio de I'Oficistaro, Amsterdam;

Internacionalo de V PTT-Oficistaro. \\ iru 

Industria kaj Komerca Cambro de Rolu;

Internacia Laborista Sindikato, Amsterdam:

Internacia Kongreso de I' Eldonistoj, Bern;

Internacia Asocio de Aera Trafiko, ’s Gravenhage;

Internacia Asocio por la Socia Progreso, Paris;

Komerca kaj Metia Cambro de Che!» (Eger);

Komitato de V Ruĝa Kruco, Paris;

,,Ravag“, Aŭstria Societo por Radio-Komunikado, Wien;

Turisma Oficejo, Luxeml»oiirg;

Universala Komitato de la Kristanaj Asocioj de Junaj tFiroj ( VMCA^r 

Genive;

Unueca Sindikato de V Germanaj Fervojistoj, Berlin.

S-ro Kreuz Jaŭtlegas telegramon de T pola ministro en Gen&ve, 

S-ro Soka), kiu bondeziras la kongreson pri liona sukceso.

Sekvas la salutparolaritoj de diversaj landoj kaj asocioj esper

antistaj ktp.
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L i n i o  ri «■ i' |» a r o I i li I o j:

Alĝr;io: S-ro Goti!finita!;

Astralio: S-ro P) ke;

Aŭstrio: S-ro Steiner;

Austrio; S-ro D-ro Kernpeneers;

Uiiii ijo: S-ro Robertson;

Bulgarujo: S-ro Triĉkov;

Ĉeĥoslovakio: S-ro Nauzil por C. A. E.,

S ro K«vsta por Ganuana Ligo en ( olovakio;

hanujo: F-ino Melchior;

Daurigo: S-ino T usei» i nuki;

Estonio: F-ino II.  Draven;

I in la n do :  S-ro V .  ■ #

Krancujo: S-ro Gu£ritte;

Germanujo: S- o D-ro Kliemke;

Greklando: S- o B. Ac terman!»;

Hebreoj: S-ro Lejseroviĉ:

Hispanujo: S-ro Pino;

((ungarujo: S-ro P. tolnai;

lrlando: F«tSO I OsiROIHd?

Italujo: S-ro Orolimo;

Japanujo; S-ro Hasegaŭa;

Latvio: F-ino Pirkst;

Litovio: S-ro Kliinas;

Nederlando: S-ino Isbriicker;

I V o r v e g u j o :  S - ro  I I  I * «n r i«* \ i • ;

Polujo: S-i ol. Buj\vid;

Humanojn: S-ro Andreo d ie ;

Sudria' io: S-ro Fri adlando r .

Svedujo: S-ro P. NyU*n;

Skotlando: S-ro VVarden:

Svislando: S-ro DhFO Spielmann;

Usono: S-ro HftTOUffi.

Post lino de la ttlutparoiadoj la orkestro vigle ludas la kanton 

de r  LiKo: ,.Fratoj, inanon donu kore4. La kongresanaro engrunda 

m tu ŝ k m o  Starante kunkantas ĉ iu jn  strofojn.

Poste la prezidanto deklarus finita la kunsidon kun multa 

danko fli la ieestinto).

Fino de T kunsido je 93,So li.

*  e
e

%
l-a Labora Kunsido

la 3o Julio en la Teknika Altlernejo.

Komencigo: 11,io h. Prezidas: D-ro Privat, pre*, de I. C. K.

D-ro Privat sciigas pri jus ricevita informo, ke subite morti» 

la vicpresidanto de (iennana Ksperanto-Asocio, S-roW> i rektoro Gube. 

Li petas la kunsidon levigi honore al la kara mortinto, malnova 

pioniru do nia afaro en Germanujo.
* * ■ *  1 ’ jfc • i* . « •  . , /  . ’ .*« » 0t .  . • * A  ' S S  •.

T tio v ro ministeria k llanto D-ro Ellerbeck, Ur rlia, 

salu I a** on la nomo de I ’ Germana Ministerio de Trafiko, kiun li 

p ran ta*  en U kongreso. Li «etigas pri la granda intereso, kiun al

portos al nia klopodado la trafika ministro S-ro Koeli kaj kiom 

grava entas Esperanto por U internacia komunikado. Ne estas 

tasko «U* I'ministerio propagandi ideon; ĝin kondukas nur praktika 

konside oj, sed la ministerio plene konscias pri la graveco de Es

peranto on la interkomunikado kaj ĉefe en aervetura trafiko kaj 

atente sekvas ĝian evoluon.

En la nomo de Tministerio kaj dc I ministro persone li trans

donas plej korajn salutojn kaj dezirojn pri bona sukceso.

S-ro Balkanvi, Budapest, salutas en la nomo de Princo D-ro 

Jozefo Francisko, prezidanto de la societo ,.Banurbo Budapest*’ kaj 

invitas la kongreson por 1929 al Budapest. Samtempe li trans

donas la salutojn kaj bondezirojn ide la Industria kaj Komerca 

Cambro de Budapest kaj de la Hungara Kadio-Kevuo filadio 

Magjar IĴjsag".

S-ro Proi’. D-ro Dietterle tiam raportas pri la enketoj sciencaj 

koncerne instruadon de Esperanto de Prof. Bovet, Direktoro de 

la Internacia Eduki Olicejo. l iuj enketoj faritaj pore de atestoj “ 

donis treege interesajn remi talojn. La unuaj testoj kunmetitaj ne 

su li'i' poi lari la necesan konstaton. La Eksperminta Komi o l

(Proi. D-ro Bovet, F-ino Alesandra Fisher, Bishop Auckland, D-ro 

Kamarvt, Bratislava, D-ro Mobusz, Lŭbe:*k, rektoro Jansson, S ock- 

hohn) do uzis korektitajn formulojn Iau betono eŭropa. Krom tio 

la komisiono interrilati* skribe kun instruantoj de Esperanto divers

naciaj, ri cvinto respondon «‘I ifi lamioj. 39 lernolibroj dc 28 

nacioj estas studitaj. Plue oni esploris la ^Fundamenton“, uzatan 

en multaj regionoj. La celo estis, sciiĝi, ĉu la vortoj uzataj en 

lernolibroj de elementaj kursoj estas la samaj en la diversaj landoj, 

ĉu ili same estas gradigitaj ktp., ĉar la rezulto devas liveri la 

fartojn 11/otajn por la definitivaj atestoj*1.

En detala raporto, kies publikigo estas intencita, ĉiuj rezultoj 

estas priskribitaj.

S-mo Morris, Neu-Y.u k, poste raportas pri la ampleksa laboro 

de ,,IALA*\ kiu faris tre interesan konstaton pri Esperanto. Gi el

montras la necesecon havi bonan kaj fidindan statistikon pri la 

Esperantismo vado, kiun .JA LA 41 povus uaa kun multa utilo al nia 

afero.

Prof. D-ro Dietterle resurne raportas pri la Tutmonda Statistiko, 

komencita Iau decido de la Konferenco de Locarno. Bedaŭrinde ĝi 

ne povis esti finfarita pro tio, ke multaj esperantistoj, grupoj ktp. 

absolute ne respondis. ^Li plendegas, ke tio malhelpas bonan kaj 

zorgeman laboron, kaj li petegas, ke la esperantistoj montru pli da 

disciplino. Alie la statistiko malsukcesos kaj donos maljustan im

preson pri nia forto. Jam nun li povas konstati per kontrol

eblaj detaloj, ke la ciferoj tute ne n >p.-gulas la grandegon amplekson 

de nia inovado.

Post la kongreso li denova faros alvokon por trovi la linan 

helpon nepre necesan por finigi la tuton.

S-ro lernejestro H . Jfajta, Gohlis-Dresden, donas detalan super

rigardon pri la laboro de la ^Tutmonda Lerneja Servo" kaj ĉefe pri 

la infan-interkorespondado. En Saksujo en 68 urboj kaj vilaĝoj 

Esperanto estas instruata, parte kiel laŭvola, parte kiel deviga fako. 

S-ro llalni instruas Esperanton depost 18 jaroj kaj ĉefe atentis pri 

la infan-korespondo. Liaj lernantoj konas du specojn de internacia 

korespondado: la unua estas leter-interŝanĝo kun infanoj de alilandaj 

Esperanto-klasoj, la dua estas interŝanĝo de leteroj kun instruistoj 

en aliaj landoj. La rezultato de ambaŭspeca korespondado estas tre

ege observinda. La infanoj ekkonas pere de la rekta interrilatado, 

ke ankaŭ en aliaj landoj vivas homoj, kiuj havas saman penson, 

saman fervoron, saman idealon, samajn zorgojn, samajn doloron 

kaj ĝojon, kaj ke nur la ne-interkomprenebleco ilin malhelpas kon

atigi reciproke. Centoj da leteroj el ĉiuj landoj de la mondo tion 

montras evidenti-*. Montrigas ankaŭ. ke la infanoj de plej frua jun 

eco inklinas pri porpaca ideo kaj ke la korespondado estas vere 

boninflua al ĝenerala klerigo pri fremdlando ktp. Kompreneble 

la korespondado ankaŭ ne restis sen influo al la gepatroj de la 

koncernaj infanoj, kies intereso pri la problemoj, observataj de T 

infanoj, estis fruktodone vekita.

S-ro Hahn rekomendas tiun ĉi aplikadon de Esperanto al ĉiuj 

instruistoj kaj pacamikoj de Ttuta mondo.
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Li poste klarigas la celon de Tutmonda Lerneja Servo. Gi unue 

celas la arangon de internacia infan-korespondado, jus priskribita. 

La dua tasko estas internacia intersango de bonaj instruiloj kaj 

bildoj. La tria tasko estas Ia intersango de diversnacia esperantista 

infanaro por libertempa retado.

Je fino li alvokas la esperantistajn ĉeforganizojn, ke ili favoru 

kaj projektu la novan institucion, kiu en sia komenca stato kompren

eble devas ankoraŭ venki inuitajn, ĉefe financajn malhelpojn.

S-ro lerneja direktoro Neuzil, Olomouc (Ĉeĥoslovakio), informas 

pri la rezultato, atingita de li. Li instruas Esperanton de post 19J9 

en sia a-klasa elementa lernejo kun simila konstato, kiel S-ro Hahn. 

Li havis aparte konsiderindan sukceson en la interrilatoj do sia in

fanaro kun anglaj infanoj. Anglaj instruistinoj de I'koncernaj 

infanoj vizitis lian lernejon kaj kontaktis kun la tre interesitaj ge

patroj. La skoltoj en Olomouc preparas jenan laŭplanan laboron por 

la venontjara libertempo. Ili intencas lerni Esperanton, korespondi 

kaj interŝanĝi kun fremdlandaj skoltoj, fari albumojn, arangi Es- 

peranto-feston kaj, se eble, en Julio 1928 iutagan internacian Es

peranto-tendaron . Li alvokas jam nun la gesamideanojn, helpi al 

tiu ĉi klopodado.

La kunsido poste akceptas unuanime la jenan dezir-esprimon: 

„La Internacia Centra Komitato korespondu kun sinjoro 

W . Hahn, Gohlis-Dresden, rilate la diskonigon de la .Tutmonda 

Lerneja Servo* kaj donu al li ĉiun eblan helpon por sukcesigi 

tiun valoran institucion."

D-ro Privat dankas al la raportintaj pro ilia bonega kaj vere 

utila laboro kaj siaparte promesas al ĉiuj plej eblan helpon.

En konekto kun tiu ĉu lemo li sciigas, ke li jam havas la ideon 

pri arango de Teknika Konferenco, kiu iamaniere povus havi rilaton 

al tiu ĉi kampo. L i esperas, ke post 11/2 jaroj en J929 P°vos 

okazi konferenco kun proksimume la sekvanta temo: Protekto al in

fanoj laŭ jura kaj higiena vidpunktoj. Li atentigas pri la grandioza 

laboro, kiun en tiu ĉi kampo faris F-ino Buston, London, al kiu 

li poste donas la parolon por resuma raporto.

F-ino Burton, London, informas pri ŝia kontakto kun la mov

ado por savo de infanoj, en kiu ŝi agadas de post H jaroj. Cl sub

strekas la necesecon, ke la infanoj do ĉiuj landoj devas interkonat

igi persone kaj gi vidas bonegan eblecon en tio pere de Esperanto. 

La Ligo por savi infanojn laboras en 3o landoj kaj havas multajn 

kontaktpunktojn kun la Esperanto-movado. Ŝi estas tre preta kun

labori kaj ŝi vidas klare la necesecon de konstanta interrilataro

inter ambaŭ movadoj.

D-ro Privat, dankante ankaŭ al ti pro la inter. .. raporto, pro- 

ponas, transdoni la dankon kaj bondeziron pro tiu porhomara laboro 

al la estrino de la Ligo por Savo de Infanoj, F-ino Jebb. Ak-

ceptite.

S-ro urbestro Lindhagen submetigas la sekvantan deziresprimon: 

„La Kongreso deziresprimas, ke I. C. K. daŭre klopodu 

atingi per parlamentoj kaj registaroj interetan konvencion pri 

oficialigo kaj instruado de Esperanto kiel helpa mondlingvo.

La kongreso unuanime akceptas la dezir-esprimon.

Fino de I ’ kunsido je i 3, io  h.

K u n  la  nuna  num e ro  estas sendata j: 
B u lte n o  de la  In te rn a c ia  Labo ra  O fice jo  N -ro  23 

G v id fo lio  tra  ita la  u rb o  Padova. 
R e k la m ilo  de B e lga  E sp e ra n to -In s titu to

*

A l  la  D e le g ito j de U E A : 
O fic ia la  B u lte n o  N -ro  20 k u n  a ldono j.

Pub lika  K u n t ir o  tle I. C. K. kuti t R. k.*j U C A

la i Aŭgusto 1937 «* la Parlamenta Domo (Volkstag)

Komencigo je a,'i'* h. Prezidas: D-ro Privat, pre/, de I. C.. K.

La delegitoj sidas Iau pai lamenta ordo. Sur la podio en la 

mezo I. C. K., maldekstre la reprezentantoj de UEA, dekstre la 

K. R.-anoj. La kunsidejon k;» i la galerion planigas la kongresanoj. 

Generala lemo: Venontaj kongresoj.

Post enkondukaj paroloj de D-ro Privat S-ro G/uc/r-Berlin 

salutas en la nomo de la Foira Oficejo de Berlin kaj invitas en 

ĝia Domo al Internacia Kongreso en ig 3o.

D-ro Privat dankas pro la sciigo kaj petas esprimi dankon al 

la Oficejo. Li atentigas pri la regulo, ke invito al universala kon

greso por iu urbo estas nur akceptata de I. C. K., se la koncerna 

nacia societo konsentas pri tio. I. C. K. poste ekzamenos la aferon.

Prof. Hujwid invitas nome de Pollanda Esperanto-Delegitaro 

por 1929 al Poznan, kie prezentigas bonega okazo.

S-ro Mangada ripetas inviton al Madrid por iu jaro, sed pelas, 

ke kunsido tamen difinu la koncernan jaron en la tempo inter

1939-31.

D-ro Kliemke-Berlin sciiga» pri invito de la urbo Braunschvv.ig 

por 1930, sed rezervas al G. E. A. ankoraŭ doni sian opinion al

I. e. K.

D-ro Privat informas samtempe, ke venis oficiala invito al 

Milvvaukee (Usono) kaj malfermas la diskuton pri la temo.

Oni pritraktas unue la kongreson en 1929, por kiu unuavice 

Budapest estas proponita.

S-ro Steiner-Wien pledas nepre por Budapest. El tiu arango 

ankaŭ povus treege profiti la nun vigla movado en Aŭstrio.

Ankaŭ S-ro Ortago esprimas Ia preferon de italaj samide

anoj por Budapest.

S-ro Dreher, P. E. D., pledas por kongreso en Polujo. Se 

arango en Budapest estos nepre necesa, oni zorgu pri teknika kon- 

fei enco en Poznan.

D-ro Privat demandas, cu la kongreso estas ligita al certa

jaro.

Prof. liujivid tion jesas por 1929.

S-ro Behrendt pelas atenti pri la geografia situacio de kon

gresoj kaj teknikaj konferencoj kaj proponas lasi al I . C. K. do-

finitivaj decidon.

S-ro Balkanji vigle invitante al Budapest, atentigas, ki- ni 

perdos la ŝancon minimume por 5 jaroj, se la kongreso en 1939 

ne okazos en Budapest. La kongreso estas nepre ligita al la jaro 

1929, ĉar tiam okazos Mondekspozicio kaj diversaj gravegaj arangoj. 

La urbo Budapest kaj la Societo ..Banurbo Budapest" ja oficiale

invitis.

Prof. Bujvoid akcentas, ke jam en Edinburgh li invitis al 

Varsovio por 1929, sed ke I. C. K. ne decidis pri tio.

S-ro Kreuz klarige respondas, ke la invito estis notita. I. C. K. 

bonorde sin tumis skribe dufoje al la polaj samideanoj por ri- 

ce\i oficialan inviton, kiu ne okazis.

S-ro Dreher proponas arangon de ekspozicio de esp. libroj 

en la granda ekspozicio de Poznan en 1929, unu semajnon post la 

kongreso en Budapest, se gi nepre devas okazi tie.

S-ro Es&igman diras, ke teknika konferenco ne montras utilon 

al polaj samideanoj. Ili nepre deziras universalan kongreson.

S-ro Pino por Hispana Esp.-Asocio deklaras, ke la hispanaj 

samideanoj estas eventuale pretaj rezigni, se la neceseco tion pos

tulas.

S-ro Mangada preferas persone Polujon, sed se necese, ankaŭ

li balotas por Budapest.

S-ro Tritita* en la nomo de bulgaroj pledas por Budapest.



S-ro Aeltermann flor la Ksp.-Asocio tle Danzig aligas al tio. 

(tor nia karojn» ««ta» ia Balkano, neniu alia ioko taŭgos pli.

Ankaŭ S-ro t th ra n e  r por L . E. E. N. subtenas tiun ĉi pro

po...

S-ro Hutton por B. E. A. esprima* konsenton pri ĉiu decido, 

ĉar por britaj samideanoj la distancoj estas egale grandaj.

S-ro Agourtine subtenas la proponon pri Poznan, dume S-ro 

Schoofs en nomo de B. L. E. pledas por Budapest.

Vordono montras, ke la plimulto de la reprezentitaj asocioj 

balota* por Budapest. Du Mocioj sin detena.-*, du donas voĉon por 

Fornan.

D-ro Privat konstatas, ke laŭ tio I. C. K. estos devigata ak

cepti la inviton por Budapest en i ga 9. Li demandas al la polaj 

samideanoj, ĉu iamaniere estos eble fari arangon por ig3o, aŭ se 

necele malgrandan por 1929, kiel proponite por Poznan.

Prof. Uuju>id informas, ke li bavas rajtigon nur por akcepti 

inviton por 1929.

S-ro Mangada cedante jam unu fojon, estas preta ankaŭ cedi 

duan fojon, sed konduas, ke oni konsideru la inviton al Madrid 

kaj fiksu tempon.

S-ro Prioat demanda», ĉu kongreso en 1931 povos kontentigi

Ia hispanajn samideanojn, kvankam estas treege malfacile decidi

kelkajn jarojn antaŭe pri tia grava arango. Ciam ekestas poete 

malhelpoj.

S-ro Pino atentigas, ke jam en O enevo li invitis por Madrid. 

Esta» tamen necese decidi pri tio.

S-ro hre u : ankaŭ al S-ro Pino respondas, ke I. C. K. tute 

formale skribi» al H. E. A. por peli detalajn klarigojn kaj sciigon 

pri eventuale oficiala invito. Itespondo ne venis, malgraŭ re

demando. Alii lanke la invito de Budapest estis oficiale subtenita.

S-ro Pino kontentiga*, se oni decidos pri tio en proksima

jaro.

S-io Se fi oo fu proponas kaj «ubtenis Budapest por 19 *t 9. En 

Antverpeno ni decidu oficiale pri tio kaj poste rekomencu Ia re

gulon ne plu decidi pri templimo pli longa ol du jarojn.

l>-ro Privat konsentas kun tiu ĉi propono.

I a kunsido estas poste interrompata por kvaronhoro.

Posi remalfermo D-ro KUtm ke  petas pri fiksigo de regulo, ne 

decidi poi pli malfrue ol unu aŭ maksimume du jaroj antaŭe.

La kunsido transdonas tiun ĉi rekomendon al I .C . K. La 

diski to pri tiu ĉi lemo per tio finas.

Dua temo: Radio-propagando kaj statistiko.

D-ro Doe hle r i aportas pri sia radio-statisliko, kiu montras ke 

ĝis nun 187 stacioj aŭ sendas aŭ iam sendis Esperanton. Li pro

ponas enketon pere de special-rirkuleroj kaj pri tio interrilatos tuj 

kun I. C. K. por arangi Ia detalojn.

D-ro P  r iva I s. iigas, ke S-ro Kreuz kiel reprezentanto de Radio- 

Geneve Reestos la proksiman Hadio-Kunsidon en Como (Italujo), 

kiu fiksas la detalojn pri la realigo de la diskonigita radio-rezolucio 

favora al Esperanto. Li petas, ke ĉiuj radio-propagandistoj tuj 

interrilatu kun I. (,. K. por entrepreni kaj prepari la necesan.

S-roj Mangada kaj (heligo informas pri radio-movado en sia 

lando. La lasta rekomendas centrigon de ĉio ĉe I. C. K. kun kiu 

la Itala Federacio kunlaboras konstante.

D-ro Dietterle uzas la okazon por memorigi pri Ia neceseco de 

liona statistiko kaj D-ro Dorhler sciigas interesan proponon, kiel 

progresigi gin. D-ro Dietterle diras, ke ĉiutage li ricevas de

mandojn por statistikoj, sed ne povas ilin respondi, ĉar la esperant

idoj ne liveras la necesan ciferaron. La ciferoj, kiujn li nun po

sedas, ne estas imponaj kaj montras evidente, ke la rezulto ne
kompleta.

S-ro Glŭck deziras klarigon, kiu estu kalkulata en la sta

tistiko kaj proponas doni pli longan templimon.

D-ro Dietterle sciigas, ke ĉiujn demandojn li detale respondi- 

eri la diversaj publikiga jo j. Ne estas eble plilongigi la templimon 

ankoraŭ pli, ĉar alie la denombrado neniam finas kaj la ciferoj 

malaktualigi denove.

Pro manko de tempo la delegitoj ne raportas pri la stato de 

I'movado en diversaj landoj.

Fino de I’ kunsido je 17,10 h.

D-ro Prioat kun ĉeĥoslovakaj samideanoj

2-a Labora Kunsido

Ia a Aŭgusto 1927 en la Aŭlo de I ’ Teknika Altlemejo.

Komencigo je io .o5 h. Prezidas: D-ro Privat, prez. de
I. C. K.

Raporto de la  L ingva Kom itato kaj A kadem io

S-ro \V ardon, vic-prez. de I Akademio, malfermas la kun

sidon per detala kaj interesa resumado pri laboroj de I' Akademio, 

kiu kontinuigas laŭ enhavo kun la raporto speciale publikigita pri 

tiu ĉi temo de niaj lingvaj institucioj al la Deknaŭa.

Poste D-ro Privat raportas pri elparolado kaj konstata», ke la 

interkompreno internacia estas perfekta. Temas nur pri ebleco de 

plia eleganteco per forigo de esceptaj malkorektajoj.

Resume: la konsonantoj generale estas bone elparolataj en Es

peranto. Nur estas ia diferenco inter malsama elparolo de „r“ en 

diversaj landoj. Ekstrem-o>.lantanoj komence konfuzigas pri uzo de

kaj J " ,  sed oni zorgas tie pri bona lernado pri tio. Aparta 

forig indaj estas ankoraŭ eraroj pri neklara diferenco inter molaj
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kaj malmolaj konsonantoj, bp, dt. gk ktp. Ankaŭ ,Ts” kelkfoje 

«onas kiel „z".

Tre grava estas la elparolo de I’ vokaloj. Italoj kaj slavoj pit j 

boue elparolas ilin. Al angloj ili devas esti sorga instruataj. 

Sed la fakto, ke granda nombro da britoj senriproĉe elparolas, pruvas, 

ke per iom da klopodado ankaŭ tiu ĉi malhelpo estas venkebla.

Eslas utilo iom instrui la lernantojn pri fonetiko, por ke ili ne 

peku kontraŭ la fundamentaj reguloj de elparolado. Eraro estas 

ankaŭ, paroli pri longaj kaj mallongaj vokaloj, dume temas fakte 

pri fermitaj k^j malfermitaj vokaloj. D-ro Zamenhof elparolis 

^ kaj o m al termite.

Grandan atenton oni devas dedici al la ritma akcento de Esper

anto, de kiu dependas ĝia belsoneco. Gi evitas la difekton dr la 

elparolo kaj la trairadon de silaboj.

La parolado kaŭzas viglan diskuton.

S-ro Glŭck, Berlin, subtenas la tezojn de D-ro Privat kaj re

komendas la uzon de I’ komentaro de Christaller por faciligi la in

struadon.

Prof. Bujivid, kiu plejparte konsentas kun la ideoj esprimitaj, re

komendas, ke oni en ĉiu kongreso faru modelan prelegon pri la 

elparolo de Esperanto, ĉar ne estas facile ĉion priskribi.

S-ro Isbriicker, s Gravenhage, samopinias kun D-ro Privat pri la 

diversaj detaloj, sed li pledas kontraŭ tro rigida sistemo por prin

cipo de elasteco koncerne la elparoladon kaj kredas, ke tion ankaŭ 

celis D-ro Zamenhof.

S-ro Merrick, London, aludas ankoraŭfoje pri duboj de angloj 

p ii la vokaloj, ĉefe pri ,,a" kaj ,,o‘‘.

S-ro Stejskal, Praha, faras kelkajn rimarkojn pri la elparolo de 

I ’ konsonantoj, kaj S-ro Selata aparte kritikas la elparolon de ,.r".

Prof. D-ro Dietterle, Leipzig, pledas vigle por forigo de la erar

igaj reguloj pri longaj kaj mallongaj vokaloj kaj subtenante la 

idearon de D-ro Privat, atentigas ĉefe pri la neceseco de subtila 

diferenco inter „ŝ“ , „ j“ kaj ,,ĝ“ .
S-ro Ostoka, Tokio, kritikas la ofte malbonegan elparolon de 

europanoj, kiuj ne observas la regulojn pri klareco. Japanoj tre 

atentas pri lio, kvankam por ili la malfacilaĵoj estas pli grandaj ol 

kutime. Li ankaŭ kritikas la uzadon de landnomoj kiel Germanio, 

Latvio en oficiala raporto de UEA.

D-ro Privat respondas, ke laŭ la klasika libro de I' Akademio 

kaj aitikolo S de I ’ Fundamento oni rajtas uzi tiujn formojn, 

kiam ili estas internaciaj (Germanio apud Germanujo), sed oni ne 

rajtas uzi -io kiel sufikson. Tial UEA forigis neinternaciajn: Polio, 

Svisio, Britio ktp. Do tio nun estas en ordo.

S-ro Nylen, Stockholm, S-ro M oj Thomas, London, S-ro 

Liiauer, Warszawa, kaj rektoro Krieger, Stettin, aligas al la di

versaj kritikoj kaj proponas forigon de diversaj malfacilajo^ per 

serioza atento pri elparolo, kiu kristaligas en deziresprimo al la 

Akademio, atenti pri tio, ke en niaj kongresoj oni parolu absolute 

modele.

S-ro \\ arden, Edinburgh, membro de la Akademio, transdonos 

la dezir-esprimon al la Akademio. Aliflanke li pledas por tio, ne 

tro malfaciligi la instruadon per pli ol necesa severeco. Ankaŭ li 

subtenas la ideon de S-ro Isbrŭcker pri elasteco en la elparolado.

Post kelkaj klarigaj paroloj de D-ro Privat finigas tiu ĉi in

teresa diskutado.

Tuj poste S-ro F r. Schoofs, Antvverpen, montras tre interesan 

filmon pri la kongres-urbo de I’ Dudeka, Antverpeno, en 1928, kaj 

rikoltas la koran dankon de ĉiuj ĉeestantoj. La fihn-prezentadon 

eeestas la belga konsulo en Danzig, S-ro Maurice Valcke.

Post tio oni disdonas al ĉiuj naciaj delegitoj grandiozan do

nacon jubilean, prezentitan de la firmo „Tri-Ergon“, fabriko de 

gramofondiskoj en Berlin, diskoj, kiuj inter alie aŭdigas la kon- 

giesan paroladon de D-ro Privat.

La ricevantoj per aplaŭdo kvitancas kaj akcentas la dankon al la 

« eestanta reprezentanto de I ’ firmo.

Fino de la kunsido je 13,45 h.

3-a Labora Kunsido

la 3 Aŭgusto 1927 en Ruga Salono de I kurhaus, Zoppot.

komencigo i() h. Prezidas: D-ro Privat, pre*, de L C. K..

La kunsido estas aparte dedicita al la raportaro de oficialaj 

institucioj.

D-io Privat, kiel prezidanto de I. C. K., resume prezentas la 

okazintajojn de la lasta jani kaj la ĉeflaborojn faritajn laŭ la pres

ite submetita

Raporto de Internacia Centra Kom itato

Ankaŭ en la pasinta epoko la laboroj bone progresis. La pres

ita raporto montras antaŭ ĉio la ampleksan korespondadon, kiun 

havis la sekretariejo de I. C. K., kaj kiu atingas dum la laborjaro 

1926-27 ia respektindan ciferon de entute elirintaj

2983 leterscndajoj,

712 kartoj,

11093 presa joj.

Multa tempo estis uzita por la propagando en Ekstereŭropo, kie 

multloke sukceso estas konstatebla. 1. C. K. konstatis la ekziston de 

esperantistoj en entute 127 landoj, kun kiuj gi havis rilatojn depoat 

starigo de sia sekretariejo.

Bone efikis la dissendo de ..lnternacia Esperanto-Servo", kvan

kam ĝi estas ankoraŭ modesta helpilo. La komitato havas daŭran 

kontakton kun la grandaj internaciaj oficejoj. Gi agas laŭ pove en 

la internaciaj kongresoj kaj konferencoj, kie prezentigas bona okazo. 

Bedaŭrinde la negrandaj monrimedoj ofte malhelpas pli efika» 

entreprenadon.

Cefaj sukcesoj de la pasiuta laborepoko estas la sukceso ĉe U 

Sudslava Fervojaro, en kiu laŭ dekreto de I' Ministro de Trafiko, 

internaciaj vagonoj portos surskribon en Esperanto ‘krom la devigaj 

nacilingvaj tekstoj. Aparte menciinda estas ankaŭ la konferenci» 

„Paco per Lemejo", eri kiu Esperanto modele ludis la rolon do 

ekskluziva traduka lingvo. La Ligo de Nacioj citis en sia oficiala 

raporto (akto A . II/15 (a) 1026) la efektivigon de sia sugesto pri 

akcepto de Esperanto kiel ..lingvo klara".

Ankaŭ en la kampo de I’ poito Esperanto bone progresas. La

podla, administracio de Danzig aperigis specialajn poitkartojn ilu

stritajn kun surskribo en Esperanto. Dank' al la klopodado do niaj 

rusaj an ikoj la rusa poi! a administracio jam aperigis plurajn eldon

ajojn e.i Esperanto aŭ kun Esperanlo-jurskribo kaj surprizis la Dek- 

naŭan per aperigo de aparta jubilea marko kun la bildo de D-ro 

Zamenhof. D-ro Privat dankas aparte kor.- al la amikoj en Sovet- 

lluslando. kiu faris tiom da bona kaj modela laboro por nia komuna 

lingvo.

En radio-sfero laŭ iniciato de Radio~Gen<We la Internacia Unio 

de Ha disfonio akceptis unuanime rekomendon al la stacioj pri 

provo de regula dissendo en Esperanto unufoje ĉiusemajne kaj la 

anoncadon tiutagan de I’ stacio en Esperanto.

Krom tio I. C. K. laboris pri Esperanto en lernejoj, statistiko 

(pri kiu aparte estis raportite en la i-a laborkunsido), pri propa

gando per vojagoj de S-ro Che, sekretario de I ’ komitato, pri flosiloj 

de Esperanto, el kiuj vico da novaj aperis kaj ankoraŭ aperos dum 

tiu ĉi jaro.

Ciujn detalojn montras la presita raporto en la Kongreslibro, 

kiu ankaŭ reaperos en la Oficiala (Verda) Dokumentaro.

I)-: o Privat esprimas dankon al la institucioj, kiuj bonvolis 

helpi al la klopodado per regula kunlaborado kaj aparte kore dankas 

al la korespondantoj de I. C. K., kiuj donis sian malavaran financan 

helpon por progresigi nian aferon.

Li dankas plue kaj speciale al S-ro Che, sekretario de I. C. K., 

kiu nun estas vokita de sia episkopo por repreni postenon en 

Rumanigo, pro la granda zorgo, kiun li uzis por servi al nia idealo.

Li skizas fine ankoraŭ la generale malfacilan situacion de la 

sekretariejo, kiu konstante devas peni kaj klopodi pri reguleco de 

I’ rilatoj kaj entreprenadoj. Ofte tiu klopodado povas aperi kiel 

insistado, sed ĝi estas necesa. La konferenco de Praha ne nur kon-
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««niis al la ĝtHiuna labormaniero, sed eĉ rekomendu ĝin konserv

adi ankan e* lon le.

Li ««prima» «ian dankon al b  ĝenerala «ekretario de I. C. K., 

S-ro Koheri Kreu/, kiu tre konfidence plenuma» la laborojn al li kon

fiditajn, kaj petas subteni kaj faciligi lian tre ampleksan laboron.

La lapono estan akceptata aplaŭde.

Raporto de Konstanta Reprezentantaro.

• S-ro F r . Schoofi, «ek rei a ri< (-kasisto de K. R., alportas unue la

korajn '■alulojn kaj bondezirojn de S-ro II. Petiau, prezidanto de 

K. R., kiu pro profesia devo bedaurinde ne povas Neesti la kongreson.

Li raportas pri la lalion) de Konstanta Reprezentantaro dum ia 

administra jaro 19^6—27. Ke la organica sistemo taugas, montras 

la pliiganta sumo de I'enkasitaj kolzoj ai nia centra organizo.

La naciaj societoj pagi»

Frk. «v.

en la jaro iga.'! entute 171G.95; 

en la jaro iya/J entute z65i .5A; 

en la jaro 1935 entute 2 960.— ; 

en la jan» 1926 entute 3 120.00.

Manka» ankoraŭ la pago de 3 societoj, tiam la sumo enspezita 

atindos rondcifere 31*00.— svisajn frankojn. Kalule tiuj ciferoj 

monita< laŭgradmi supreniron, kiu espereble daftros ankaŭ en la 

nova jaro.

K i i  la patinta administra jaro Rumana Esperantista Societo kaj 

Sudslava Espeianto-Ligo aligis al K. R.

S-ro Schoofs pelas la naciajn organizojn kaj societojn subteni 

ankaŭ en estonto la klopodadon de K. R., tiamaniere helpante al 

plia fortigo de nia organiza sistemo, sankciigita per la kontrakto 

de Helsinki.

Post diskonigo de I’ raport-deialoj la kunsido unuanime aprobas 

la raporton.

Raporto de la O rgan iza  Komitato 

por la Zamenhofa Monumento.

S-ro li ardea, Kd in bu rgli, mernbro de la Monumenta Komitato, 

bul» ankoraŭ klariga* la mallongan raporton de la Organiza Komitato 

do I / amenhofa Monumento. Restas en la kaso la sumo de ĉirkaŭ 

67.16,7 lutiloj sterlingaj, kiun la komitato decidis transdoni al la 

familio Zamenhof poi- uzo por la monumento kaj tombo. Neniu alia 

utila sugesto pri n.i.igeblo de I mono alvenis.

S-ro \Yarde:i transdonas la salutojn tle S-ro Appiebaum, honora 

Bokie » io de la komitato, kiu ne povas Neesti la kongreson.

I)-o Printi memorigas, ke 1. ( 1. K. fari» la proponon, transdoni 

la restantan monon al la L. K. K. de I Dekkvina en Vieno por helpi 

la maHrKĉnjn samideanojn, kioj suferas pro la deficito.

S-ro li trafon respondas al tio, ke la komitato ne sentas sin 

kompatonta por uzi la monon por alia celo, ol por tio, al kio ĝi eslis 

destinita per la kolekto mem.

S-ro Fssiijman, \Vanuawa, subtenas tiun ĉi opinion kaj proponas, 

ke eventuale oni faru novan kolekton por alia celo. La restanta 

monsumo bone taŭgos por certigi konservadon de la tombo.

La kunsido aproba» tiun ĉi proponon!. La mono do estos trans

do! ata al la fam iio Zamenhof.

D-ro P  r ituii uzas la okazon, por kore danki al ia membroj de 

Monumenta Komitato, tamkiel al tiuj de la Loka Monumenta Ko

mitato en N a n-o vio, pro la ti Iela kaj modela jdeuumo de sia tasko, 

unuavice al S-ro J. D. Appiebaum en Liverpoel, kiu gvidis la 

tofajn labo: ojn de la Komitato, al S-ro Warden, D-ro Robin k. a.

Prof. D-ro Dietterle memorigas sian plurfojan proponon, ke 

oni utu la okazon de naciaj kongresoj, por sendi salutojn al ili 

el eksterlando Ili ĉiam bone impresas kaj tre utilas al la propa

gando. Same eslas pri vizitoj de eksterlandanoj en undaj kon

gre oj, kiuj povas lari grandan helpon al la varbado per la aplikado 

de nia lingvo kun interesitaj institucioj.

l a kongreso notas la sugeston kiel apartan rekomendon.

S-ino Herrnstadl-Oeltingen, Berlin, informas pri ĝojiga sciigo 

de S-ro R ide li, prezidanto de I ’ Monda Teatro (Teatra Sindikatoj, 

laŭ kiu dum la gastludado de I' Monda Teatro en Parizo en proksima 

somero, interkonsente kun S-ro Firmin Garnier, ankaŭ okazos teatra 

I i < zentado en Esperanto.

S-ro Halkanji, Budapest, submetas la dezir-esprimon, ke por pro

gresigi nian literaturon kaj kompensi la oferemon de eldonistoj de 

Esperanto-verkoj unufoje en ĉiu jaro je fiksota tago, ekzemple la 

naskiĝtago de la Majstro, ĉiu esperantisto aĉetu almenaŭ unu libron.

La kongreso akceptas la sugeston por publikigo en la kongresa 

raporto.

S-ro Steiner, Wien, atentigas ĉe la fino ankoraŭ pri la favorigo 

de Esperanto de la policaŭtoritato de Vieno. La policistoj parolantaj 

Esperanton nun porla» apartan insignon kun la surskribo Esperanto 

kaj «telon. 'Iiu ĉi palo povas servi kiel modelo por aliaj urboj kaj 

landoj.

I. C. K. jam kontaktis kun la Aŭstria Delegitaro pri tio kaj 

klopodos realigi simila je») en diversaj landoj.

D-ro Privat en la lasta- kunsido oficiala sur teritorio de la Li

bera Urbo Danzig esprimas plej koran dankon al la Loka Kongresa 

Komitato kaj precipe al la S-roj Aelterinann, Majorkiewicz, F-ino 

M aillardi, S-ro Sachsze, S-ro Mitschke. kaj F-irio Slottke pro la 

oferema kaj sindonema laboro, kiun ili faris j»or sukcesigi la kongres

aninon. Li ankan dankas al ia junaj kaj novaj lernantoj de I’ 

lasta kursaro en Danzig, kiu jam donis sian tutan helpon kaj kies 

nomojn citi unuope estas apenaŭ eble. La Deknaŭa katizis mukan 

laboron kaj grandajn zorgojn pro multflanka malhelpo kaj necert

eco pri partopreno de nia samideanaro. Sed ni povas konstati, ke 

la kelkfojajn kaj neniam eviteblajn mankojn en tia granda aranĝo 

plene forvojas la ĉefa impreso, ke la Deknaŭa estis grandega sukceso.

Li premas la manon al S-ro Aeltcrmann kun la peto, esprimi 

personan dankon al ĉiuj.

S-ro A eli er manti kort u site dankas en la nomo de ĉiuj menciitoj 

kaj pelas pri senkulpigo, ke diversaj aferoj ne marais tiel. kiel la 

komitato mem deziris. En la lasla kongres-semajno la kongresanaro 

duobliĝis kaj estis malgraŭ sperta helpo, disponigita de I .C .K . ,  

organike ne eble, plenumi ĉiori, kion lastahore oni postulis. La 

konsta'on, ke la Deknaŭa tamen estas sukceso, la Danc iganoj ak

re).lus kontente kiel kompenson por sia duinmonata laborado.

Je la fino S-ro Apiton»aon ankoraŭfoje dankas al ĉiuj auto

ritatoj, kiuj tiel afable helpis la kongreson kaj esprimas sian spe

cialan dankon al la gazetaro de Danzig, km en mezuro, apenaŭ vid

ita gis nun, donis (S in favo •Ol al nia kongreso.
• > ' s * *  " ®  s  ‘ 1 , k ’ ■ ’ / i *  . M e  \  • V  •  * •' i ,  • .1 - ( t * .

Fino de la kunsido je 18.20 h.

* * *

Ceremonio ĉe la Tombo de D-ro Zam enhof en Varsovio,

la 5 Aŭgusto 1927 en la Hebrea Tombejo.

Komencigo je la to .3o h.

S-ro Enigm a*. Varsovio, en l i nomo tis I Loka Monumenta Ko

mitato direktas kelkajn parolojn al la delegitoj, asistantaj al la 

ceremonio Ĉe la tombo, kaj donas la parolon al la oficiala delegito 

de la Ministerio Pola de Eksteraj Aferoj.

S-ro D-ro Leon Klimrrki en Esperanto transdonas la simpati-

esprirroti de la Ministro de Eksteraj Aferoj de Polujo kaj en simpla 

sed emociiga maniero memorigas pri la vivlaboro de unu el la plej 

(frandaj filoj de pria tero Zamenhof, kies idealo interligas nin ciujn.

S-ro Pvke. Aŭstralio, memorigas pri la klopodado de I* Monu

menta Komitato, kiu tro*» malavaran helpon cl ĉiuj partoj kaj 

kon t mentoj de I’ mondo. Li legas leteron de S-ro Appiebaum, 

Liverpool. kiu sendas siajn salutojn kaj korsentojn je la memoro 

de I' majstro.

S-ro Wotdrnt Edini.u? irii- Mften*' l indas la solidarecon J.- la es

perantistaro. kiu kun tiom da simpatio p»*. »L*r«*siiris fal laborojn dg la 

Momio i Romii;!!- L i ironiita Atono tli* I' tombo simboli* montras 

la fino eron de I’ fideleco al la benata Majstro.

%
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Posi tio D-ro Privat, prezidanto de I. C. K.. Simon dankas al la 

Monumenta Komitato, antaŭ ( io al S-roj Applebanoj. Iske, \\ ;»rd. n. 

kaj al Ia Loka Komitato, S-ro Enigman kaj ederaj, pro la sindon

ema plenumo de la transprenita tasko. Esprimante sian tutan sim

pation al la tentanta} familianoj Zamenhof, li kortume memorigas 

pri la idealo de Zamenhof kaj liaj lastaj tagoj dum la granda 

milito. La Majstro deziri?, ke la esperantistaro ne nur pensu pri 

nia lingvo, kiel nura interkomprenilo, sed ke ankaŭ ĝian celon 

ĝi ekkonu kaj konservu spirite kaj anime. En la nomo de I'Jubilea 

kongrese li melas imponan florkronon sur la tombon de D-ro 

Zamenhof. Fine li honoras la karan akompanantinon de I’ Majstro, 

Klara Zamenhof, kiu modeste kaj fidele helpis lin en lia laboro 

kaj petas S-inon Privat meli buketon da krizantemoj sur ŝian tombon 

apud la lombo de Majstro. Horo en la fono tiam kantas la 

himnon „La Espero*’.

Sekvas alparoloj de S-ro Rogoviĉ, pole, en la nomo de la urb

estraro de Varsovio, kaj de Rabeno Feldstejn. prezidanto d‘* la 

Hebrea Komunumo, kiu en malnovhebrea lingvo benas la memoron 

de granda lilo hebrea kaj idealisto Zamenhof. 'Majoro Mangada- 

Rosenĉrn, Madrid, kiel reprezentanto de la hispana registaro la fid

elas la verkon de Zamenhof kaj deklaras plej aita idealo la in

ternan ideon de I' esperantismo.

Post tio reprezentantoj de diversaj nacioj aŭ salutas la Majstron 

aŭ metas florojn kaj florbukedojn sur la tombon de D-ro Zamenhof.

L i s t o  de  I’ r e p r e z e n t a u t o j :

Anglujo: S-ro Boutw<od;

Aŭstrio: S-io Steiner;

Bulgariajn: S-to Tiickov;

Estonio kaj Finlando: S-ro Set&la;

Ĉeĥoslovakio: S-ro Krista;

Francujo: S-ro Delanoue;

Geri Hanujo: S-ino 11 e rrnstadt-Oettingfen;

Hispanujo: S-ro Pino;

Hungara jo: S-ro Balkanji;

Hebreoj: S-ro D-ro Dreher (hebree kaj esperante);

Japanujo: S-to Ossaka;

Nederlando: S-ro F. Onnen;

Polujo: Prof. O. Bujvvid;

Sovet-Ruslando: S-ro E. Drezen;

Skotlando: F-ino Jane Baird;

Svedujo: S-ro Nylen:

Svislando: S-ro D-ro Spiehnann;

Sudslavio: S-ro Fried lander;
• K  . . * A  p. ** » •

Usono: S-ro H amanti.

S-ro Leon belmont, Varsovio, kiel esperantisto de la unuaj 

tagoj kaj el la intima rondo de I' Majstro emoci* laŭdkantas la 

idealismon de I’ granda kreinto, kies modesteco kaj sincereco superis 

«mn. Lia spirito gvidu nin ciam kaj lia alta sento disflugu tra la 

mondo senfine kaj senfine.

La horo kantas la lastan strofon de la ,,E*pero“ kaj Ia solena 

ceremonie finigas je tagmezo.

♦ a *

Ferma Kunsido

la 5 An L iisto 1927 en la Urbdomo de Varsovio, Plac Ieatrainy.

Komencigo je la i 6 ,5o h.

S-ro L  ssi< i r/in n kiei prezidanto de la Varsovia L K. K. mal

fermas la kunsidon kaj post mallonga saluto transdonas la gvidadon 

al D-ro Privat.

D-ro Privat, kore bonveuante la ^eestantojn de la ferma kun

sido sur pola teritorio, propona* kiel prezidanton Prof. O. Bujwid 

kaj sugestas la pligrandigon de la kongresa estraro per elekto de 

Honora Komitato, konsistanta el la

S-ro Essigman, S-ro L. Belmont,

S-ino Essigman, F-ino Sofja Zamenhof,

S-ro D-ro ( /uhrvriski, I —ifu > Lidia Zamenho!.

La kunsido unuanime kaj aplaŭde akceptas tiun di proponon.

• • * — i

Prof. Bujtvid post tio bonvenigas la festantajn reprezentantojn

de la Stato kaj de la urbo de Varsoviojn j honoras la kunvenon. 

Li proponas sendi saluttelegramon al la presidanto de la Pola 

Respubliko kaj al Marsalo Pilsudski. Ankaŭ tiujn proponojn la kun- 

no akceptas.

S-ro Leono Zamenhof ekprenas la parolon por profunda skizo 

de la sentoj, kiuj pulsas en li, la frato de la mortinta Majstro. 

Li memoras pri la tago, kiam Esperanto aperis kaj li konstatas 

la brilan vojon, kiun intertempo faris Esperanto. Aludante al la 

pola ,,koridoro', kiun Jus la kongresanoj traveturis, por atingi 

Varsovion de Danzig, li esperas, ke tra ĝi la hejmlando de V 
Majstro ricevu novan pudon por pli ampleksa interesigo pri Es

peranto. Kvankam profeto en sia lando ne valoras, li esperas, ke 

la kongresa kunsido en Varsovio kaj la impreso de I* Jubilea Kongreso 

ne restos senefikaj en Polujo.

La p m i ianto de la urho Varsovio* S-ro D-ro Slomtnski, en 

la nomo de la urbo kore bonvenigas la kongresanaron, Polujo 

tiam interesigas kaj luktis por unuigo kaj interpaciĝo de Fhomoj. 

Rilate la lingvon internacian li kredas, ke estas ambicio de lia 

hejmlando stari en la unua vico. Li bondeziras plenan sukceson 

de nia laboro.

F-ino Lidja Zamenhof tradukas la polan paroladon tuj en Es

pe! anton.

D-ro Privat sin turnas al la Urba Prezidanto kaj la kongres

anaro. Li esprimas sian ĝojon al la sendependeco de Polujo 

kaj diras, ke li mem dum jaroj batalis por ĝi. (Aplaŭdo.) ĉ iu  

nacio havas rajton pri memstareco kaj estas necese, ke oni ĝin donu al 

diuj. Ne devas plu okazi Ia rnaljustajoj de jarcentoj, ke oni rifuzas la 

lumon al malgrandaj nacioj. Por ke la mondo vivu en pli har

monia atmosfero, estas necese, ke la poa lo j interkomprenigi kaj 

povu interkompreniĝi. Por tio laboris D-ro Zamenhof, 1.« granda 

arniko de I’ homoj kaj la okulisto Varsovia en ulica Dzika. Kun 

emocio li vizitis hodiaŭ matene la domon en la nomita strato Dzika. 

Li emas esperi, ke en proksima tempo, kiam, revenonte al Varso

vio kun blankaj haroj, ni denove trairas la straton, ĝi portos la 

nomon de Zamenhof. (Plurloje ripetiĝanta aplaŭdo.) La granda 

poeto pola Mickiewicz kaj la modesta, malrida okulisto Zamenhof 

laboris por sama celo, ke desu la mensogo kaj kalumniado kaj ke 

Ia popoloj montru pli noblan animon.

S-ro Leon Belmont kun granda talento majstre tradukas la pa

roladon en polan lingvon kaj ripetigas la apiaŭdon du I pola 

^eestantaro al la sentoj simpatiaj, kiujn esprimis D-ro Privat.

S-ro urbestro Lindhagen, Stockholm, en sveda lingvo salutas 

la urbon de T ferma kunsido, Varsovio, esprimante, sian kontent

econ pri tio, ke li, svedo, hodiaŭ povas amike kaj plenkore viziti 

samcelanojn en Polojn, post kiam pasis la malnova epoko, en kio 

Polujo kaj Svedujo luktis en grandaj bataloj. S-ro Johanajn  

tradukas.

S-ro Prof. Kronenberg en la nomo de I' redakcio „Epoca" de 

Varsovio bonvenigas la gastojn kaj dankas al la gazetaro pro ĝia 

granda subtero kaj valora helpo.

Kaptante > la dezir-esprimon de D-ro Privat pri nomigo do la 

silato Dzika laŭ nomo de Zamenhof, li esprimas la « : ■ on, ke tiu 

di alinomigo estu decidata en plej proksima kunsido de la Urba 

Parlamento en la sama salono. La kongresa! aplaŭdegas tiun di 

sugeston kaj vigle turnas sin, ripetante la apiaŭdon al la ieestantaj 

reprezentantoj oficialaj.

La saluta parto estas radie disaŭdigata. Same „La Espero1, 

kiun belsone prezenta» la Boro, kiu jam kantis de la tomba ceremonio.



Komenci#*» ia labora pario de la kunsido kun Ia

R a p o r t o  d e U n i ve r i  a I a E s p e r a n t o - A s o c i o

D-ro Privat, kiel prezidanto de UEA, skizas la situacion de la 

Asocio kaj la malfacilajojn, kiujn ĝi havis en la pasintaj kaj ĉofe 

en la lasta jaro. Li logas leteron de S-ro Jakob, Direktoro de 

UEA, kin pro iparo de I ’ kostoj ne venis al la kongreso kaj kiu al

voka* la samideanojn ne forgesi, kiom gravan rolon ludas UEA 

por la praktika aplikado de nia lingvo.

D-ro Privat priskribas la diversajn laborojn laŭ la detala 

raporto, submetita al la kongreso, kaj substrekas, ke nenio estas 

preterlasata por perfektigi UEA. Sed por tio necesas la helpo de 

ĉiuj samideanoj, kiuj nun afi aliga* nur por mallonga tempo aŭ eĉ 

tute ne aligas.

S-ro Balkanji kiel malnova ^efdelegito de UEA elokvente el

montru» la gvidantan rolon de UEA kaj alvokas por energi; helpo. 

Kio estus Esperanto praktike sin UEA. li alvokas, kaj kion ni tanis, 

se oni devus ekzemple deci’! , ke pro nesufiĉaj monrimedoj la jar

libro ne plu aperu. Li memoras pri la fondintoj de UEA, unuavice 

pri Hodler, kaj petegas la kunsidon vigle esprimi sian koregan 

dankon al «Uuj, kiuj kunlaboris por aŭtafienpuii UEA kaj el kiuj 

devas esti nomataj antaŭ ĉio la nomoj de Slettler, Privat kaj Jakob.

gravega. Ankaŭ de gi dependas multe, ĉu nia afero rapide aŭ 

malrapide antaŭeniras. Kiel generala sekretario de I. C. K. li ankaŭ 

esprimas sian koran kaj kolegan dankon pro la helpo, kiun UEA 

donis al L O . K. en la komenco de gia funkciado kaj ankoraŭ nun 

dum malfacilaj momentoj. <

S-ro hbrŭcker, s’Gravenhage, substrekas la signifon de UEA 

kaj deziras, ke la esperantistoj gin subtenu per ĉiuj fortoj. Tre 

sprite li diran, ke ĝi estas la vapormalino de la Esperanto-mov

ado, al kiu devas alkroĉigi ĉiuj, kiuj deziras antaŭenpuSi nian aferon.

Ankaŭ S-ro i». FrenekeU, Dresden, aligas al tiu ĉi opinio. Li 

laŭdas la laboron de la delegitoj kaj prezentas kiel modelon S-ron 

Essigman, la organizanton de la pilgrimado al Varsovio. Li es

primas je tiu ĉi okazo en la nomo de ĉiuj plej koran dankon al 

Ge-roj Essigman pro ilia granda laboro por la arangoj de Varsovio.
». ^ t ^   ̂m S* % *j| f  w m. f v  ^ > m. \ e t Al >. t

S PO D-ro r t i  n la nomo «i-* la oficialaj institucioj d* uia 

movado faras la samon. y 5

S-fO /OJi T icha'rski, Kafmvire, alvoka* al samideanoj en Sovet- 

lluslando denove aliĝi al UEA. V  i A'. I

S-ro (iabnwicz donaca» al D-ro Privat plaketon de Zamenhof 

en pipso.

Grupo da kongresanoj ĉe la monumento en la Esperanto-Grund, Zoppot

D-ro Privat prenas sur sin, transdoni la simpati-esprimon al la

nomi aj .samideanoj Stettler kaj Jakob.

La postaj alparoloj de diversaj delegitoj farigas unueca mani

festado favore al I KA.

S-ro G. IMtinoue, (‘̂ efdelegito en Paris, laŭdas la organizadon 

de I E \ kaj alvokan h  naciajn societojn pri pli intima kunlaboro 

Li 'idas grandan eblecon por helpi al UEA, se oni alvenos al 

fiksado ilo unika kolizo kombinita. Sen UEA nia movado restos 

skeleto. Gia organizo certigas al ni la aplikeblon de nia lingvo.

S-ro Nobert Kreu;, ne kiel profesia esperantisto, sed nialnova 

praktikulo, atentigas pri la graveco de la I EA-organito. Li citas 

resume la praktikan aplikadon de Esperanto per helpo de I’ r o 

sistemo kaj montras sur bazo de spertoj en la propagandi laboro 

por la foiro de Frankfurt. ke sen UEA tiaj valoraj laboroj no 

osu.* efektivigeblaj. La praktika flanko de nia movado estas

D-ro Privat petas permeson transdoni tiun belegan modlaĵon al 

la biblioteko de nia Majstro.

Li uzas la okazon por transdoni ankaŭ al S-ro Lublielski. la 

skulptisto de la tomba ŝtono de Zamenhof, plej koran dankon pro 

lia bonega laboro kaj invitas lin, sidi sur la estrara podio.

Antan la fino S-ro Shapiro donas ankoraŭ kelkajn utilajn in

formojn pri la postkongreso en Bialptok kaj la ceremonio ĉe la 

naskigdomo de D-ro Zamenhof.

Laŭ propono de D-ro Privat, kiu memorigas pri la malnovaj 

pioniroj de nia movado, la kunsido decidas, sendi salut- kaj dank

telegramon al S-ro Generalo Sebert en Parizo. (Aplaŭdo.)

Post kelkaj kuracigaj vorloj kaj dankesprimo al ĉiuj. kiuj

kunhelpis sukcesigi la Deknaŭau kaj precipe la arangon en Varsovio,

Piof. Ru ju-id fermas la kunsidon kun kora ,,Gis revido en Ant

verpeno!"
* . * / ■ * •' .* '■ • .t * ;«.• i * ̂ ^ r . % ' .

Fino de I’ kunsido je i 8,5o h.
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Solena Inaŭguro dc Memortabulo sur la 
Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof

B ia lystok , 7 Aŭgusto 1927.

Je Ia 14-a horo alvenas la oficialaj reprezentantoj kaj la 

vojvodo, kiun la ĉeestanta orkestro de la 3-a Pafista Regimento 

salutas per ludado de I' marso ,,Vivu Esperanto".

Post tio la vojvodo S-ro inĝ. M. Rembowski suriras la verde 

ornamitan tribunon antaŭ la naskodomo kaj faras la sekvantan 

paroladon en pola lingvo:

Sinjorinoj kaj sinjoroj,

Homoj mortemaj igas senmortaj nur per la agoj, kies movilo 

estis ilia kreanta spirito.

Al tiaj senmortuloj «partenas sendube D-ro Ludoviko Lazaro 

Zamenhof, aŭtoro de Esperanto.

Tia genia homo kreis pro pure idealaj motivoj novan, uni

versalan lingvon, dezirante per ĝia helpo alproksimigi spirite popolojn 

dc la tuta homaro kaj doni al ili eblecon interkompreni pri ĉiu- 

epecaj demandoj. La kreinto de Esperanto deziris, ke per tiu uni

versala lingvo ĉiu loganto dc la tero povu esprimi ĉion, kio estas 

komuna por la tuta homaro — ĉiujn virtojn kaj sentojn kaj agojn, 

kiuj estas resumeblaj en granda ĉiuflanke komprenata ideo „amo 

al la proksimuloj".

Tiu celo estas vere ideala, sed en ĝi certe estas forto, ĉar tiu 

idealo vivas kaj efektivigas kaj tia ja estas la leĝo de I’ vivo, ke 

vivas nur tio, kio havas forton por vivi.

Pruvo de vivanteco de Esperanto estas la ĉiam pli granda dis

vasto , pruvo de vivanteco estas tio, ke en vicoj de ĝiaj adeptoj 

estas ankaŭ ŝtathomoj kun laiĝvidaj pensmanieroj, eminentaj sci

enculoj, pruvo fine estas ankaŭ la honoro, kiun en la nuna momento 

kaj en tiu maniero ni esprimas al ĝia kreinto.

La vojvodo post tio forprenas la drapon, kiu kovras la memor

tabulon. La orkestro ludas la polan nacian himnon.

Vigla aplaŭdo sekvas, en kiu ankaŭ partoprenas la publiko, 

kiu grandamase staras en la strato kaj sur ĉiuj balkonoj de la 

najbardomoj.

S-ro Jak. Szapiro, prezidanto de la Organiza Komitato kaj de 

Zamenhofa Esperanto-Societo en Bialvstok, tradukas la paroladon 

en Esperanton.

La orkestro ludas la himnon kaj tiam la vicurbestro S-ro 

W . Luszczetvski legas la jenan paroladon:

Sinjorinoj kaj sinjoroj,

Dank' al la genio de nia samurbano D-ro Ludoviko Zamenh o 

lia naskiĝurbo havas hodiaŭ la honoron, gastigi en siaj muroj mult

nombrajn reprezentantojn de multaj popoloj de la mondo.

Tial do, kiel reprezentanto de tiu urbo, mi sentas agrablan 

devon, kore saluti la ĉeestantajn tie ĉi delegitojn kaj pruvi tiun 

grandan simpation, per kiu la loĝantaro de la urbo cirkaOas la 

hodiaŭan solena jon.

Komprenante la grandegan signifon de la lingvo Esperanto por 

internaciaj rilatoj, nia urbo, tuj post la reakiro de sendependceo 

de Polujo, sentis la devon pruvi la grandan estimon al la kreinto de 

tiu lingvo kaj —  kioi mma provo de tiu estimo — ĝi decidis nomi 

la straton en kies unu domo # k\iili< la lumon de T tago D-ro Zamen

ho!. per lia nomo. Tio estis la unua etapo de honorigo de la granda 

kreinto. 11 odi a f i  ni estias atestantoj de dua etapo de tiu estimo, la 

malkovro de memortabulo.

Mi ne dubas, ke la hodiaua solenaĵo, ligita kun la nomo de 

nia granda civitano, ne estas la lasta. Mi estas konvinkita, ke la 

Loka Km < lanista Societo iniciatos starigon de monumento al tiu 

^ truplena civitano en lia naskiĝurbo (aplaŭdego), per kio ĝi helpas 

ai vasta propagando de lia granda eitrovaĵo inter ĉiuj popoloj.
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Dezirante al vi, gesinjoroj, plej bonajn ivsultojn ?de la nuna 

Postkongreso, mi plej multe dankas en la liomo de la urbo al vi, 

tre honorindaj sinjoroj delegitoj, pro la bonvola honorigo per via 

ĉeesto de nia modesta solenaĵo de malkovro de memortabulo je 

honoro de meritplena aŭtoro de la internacia lingvo Estranto kaj 

nia samurbano. ••••'.• | iji •

S-ro P . Kur janski, sekretario de la Zamenhofa Esperantoj;»* 

« irto, kun multa aplaudo tradukas la paroladon en Esperanto;!.

Kiel oficiala >:v/eutanlo de I. ( k . S-ro Hubert Kreuz, (*%;- 

nei ala Sekretario de L C k., faras la sekvantan paroladon en

Esperanto:

Altaj oficialaj reprezentantoj,

{Estimata Familio Zamenhof,

Homaranoj el la tuta mondo,

En la nomo de I Internacia Centra Komitato de la Esperanto- 

Movado en Genevo kaj aparte en Ia nomo do ĝia prezidanto D-ro 

Privat mi alportas al vi la korajn salutojn kaj bondezirojn al Ia 

inaŭguro de memortabulo sur la naskodomo de nia majstro.

En tiu ĉi festa momento kvazaŭ en filmo preterpasas iniajn 

okulojn la tuta historio de nia Esperanto-movado.

Mi vidas en tiu ĉi modesta ligna domo la naskiĝon de infano, 

pri kies destino kaj sorto nenion povas antaŭscii la felicaj gepatroj.

Mi renkontas pli poste ia naskiton, kiel knabo, knabo ne lud

anta en la stratoj kun samaĝuloj, sed revema, pripensema spirito. 

Li ne toleras malbonon kaj li suferas vidante ĉirkaŭ si kalumniadon 

kaj malamon, kiun katizas la neebleco ini erkon»preniĝi reciproko.

Kaj en tiu ĉi multlingva medio, kies specialan karakteron 

konstati ni mem havas okazon hodiaŭ en tiu ĉi urbo, naskiĝas en 

la knabo jam la ideo havigi ilon por eviti tiujn fenomenojn; malur- 

iĝas la ideo pri internacia helplingvo.

Kreiĝas Esperanto, monlriĝas m a lfa c ilo j kaj mokado, sed Es

peranto iras en la mondon. Kaj ĝi faras sian vojon. Sekvas la 

periodo de unuaj kaj grandaj sukcesoj kaj la vico de niaj mond

kongreso j .

'lie l mi vidas Ia Majstron, la modestan kaj kvietan hornamikon 

en la kongreso de Berno en 1913, starantan kvazaŭ ia samideano 

simpla en la mezo de siaj entuziasmaj adeptoj kaj sindone aŭskult- 

antan la himnon. Povis havi li la firman konvinkon, ke lia kreajo 

havas estontecon.

Venis la mondmilito, la plej granda kataklismo, pri kiu scias 

la historio de I’ lastaj jarcentoj. Brulis la mondo, interbatalis 

la popoloj.

Miloj, ja centmiloj mortis en balalkampo aŭ pro malsano. 

Ankaŭ li; kaj ni povas diri, ke ankaŭ li fariĝis viktimo de tiu 

milito. Suferis li pro la suferado de I' homoj, rompiĝis la koro 

de I' Majstro benata, amanta la tutan homaron. Kaj rni memoras an

koraŭ pri malvarma pluvema Apriltago, kiam ni soldatoj, sopirantaj 

pri la paco, eksciis: la Majstro mortis. Maiĝojo nin kaptis, ĉar 

ni ja tiom esperis pri la venko de lia kaj nia interna ideo.

Stoike ni, liaj adeptoj, tamen daŭradis la laboron en lia spirito.

Venis fine la paco, tiom sopirata de I ’ tuta mondo.

Kaj la afero kreskis, disvastis. Estranto fariĝis movado, 

kies grandeco hodiaŭ imponas al la mondo. Ne povis plu vidi li, 

la Majstro amata, la venk-iron de sia ideo. hedaŭrinde! Ja mortis 

lia korpo, sed ne lia spirilo.

Eri la jubilea jaro, posi fjo-jara ekzisto de Esperanto, centoj 

da samideanoj pilgrimadis al Varsovio, kie ripozas Zamenhof. Kelkaj 

el ni hieraŭ estis en lia iama laborĉambro, tiu sanktejo, el kiu 

li, tiu granda geniulo, spiri e gvidis nin kaj ki* homamo kaj respekto 

pro li plenigis nian koron.

Kiam dum la solena ceremonio ĉe lia torniro antaŭ du tagoj 

fidelularo eldiris Juron, ankaŭ estonte defendi lian grandan verkon, 

kaj kiam korpremo malebligis al multaj paroli, m i vidis papilion, 

spirale ĉirkaŭflugantan Ia tombon, kvazaŭ simboligante la disradiadojn 

de I' spirito, kiu eliras de li kaj kiu naskigis an tiu ĉi modesta domo.
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K*tu nii d i'- ankan IO 'utanto, Lumu. brilu.

uis* •:Jiu i  't Ii*'! antaŭMgno tla bMilpo, irmite pli feliĉa ol la nuu.i! 

(Aplaudo,)

Prof. D-ro O. liujuul. Krake»*, parola» pole kaj esperante en

I* fumio de Pul linda Esperanta Delegitaro.-:;* Dum la aplaŭdo la

orkstro ludas e I refo n de la himno.

I iro ia prezidanto de Hebrea komunumo en Bialvsiok, S-ro
• .. ■' " s « 'i ' «r * ' * '  > ; ,')V- r ( < #v

A. Ty ki ifi, «aiuta* la venintojn al la solenajn en juda lingvo kaj 

de/i:ar sukcedon al la esperanta movado, iniciatita de la granda Bj

alistokano D-ro Zamenhof. (Aplaŭdo.)

Per komuna kantado df* la Iliumo sub akompanado per la or

kestro la solena jo i inican je la i 5,3o.

I,a vojvodo, vicurbestro; polica komandanto, la reprezentanto 

du I. (X K. kaj la familia ioj Zamenhof, gvidataj.de la prezidanto 

v " 1 1 > za piro* >izitas la malridan logejon, en kiu n (skibis la 

aulo o de Kaperanto. Kun Maeriala intereso oni rigardas la elan 

Sambron, en kiu li naskigi*.

I «"I" lo::*-jo:i kaj (ainli i Ml vila tas poste tio j |u)Q|70StllOĴ en

n • «d*j pi i la i «ode o de ta I jo.

I1*»!.- d a u r a s  U a ra  i£n| «le l a  jie * ! k o n g r e s o  a l  I t ia )  n rii-k

Esperanto sur la germana ondo 
K&nigswusterhausen, ondo 1250

De Novembro pasintjara ini faras ĉiusabate prelegojn pri 

la lingvo Esperanto interne de .Pedagogia Radiado*, arangita 

de .Zentral-Institut fiir Erziehung und Unterricht* —  Centra 

Instituto por pedagogio kaj instruado — Berlin W 35; celo estas, 

enkonduki germanlingvanojn en la praktikan uzadon de Esper

anto. Kiel helplibro estas uzata la unua radio-kajero pri Esper

anto el la kolekto Niemann kaj Voss (eldonejo: Julio Beltz, 

Langensalza). La preleganton helpas dua parolantan)© tiel ke 

la prelego farigas vera instrusceno antaŭ la mikrofono.

Kiel mi supozis, la prelegoj estas aŭskultataj ne nur en 

Germanujo, sed ankaŭ en aliaj landoj de german-lingvanoj kaj 

same de ncgerman-lingvanoj. Interese estas, ke el Anglujo oni 

skribis, ke en lernejo la Esperanto-kurso estas utiligata, por 

informi la lernejanojn pri bona prononco de la germana lingvo. 

La Askultantoj scias Esperanton. El Finnlando oni esprimis la 

t* 'siron je prelegoj informantaj pri germanaj aferoj. Germanoj 

• I  la Ĉeĥoslovaka respubliko skribis, ke ili goje salutas la kurson, 

sendatan de germana stacio; senteme tuŝas la tiel m on ig an ta  

Ungva ligiteco kun la lingva hejmlando.

La unua kurso finigos en fino de Junio. Kiagrade la kurso 

spertos evoluigon kaj daŭrigon, tio dependas de deziroj de P 

auskultantaro. ĉ u  oni deziras progresigan kurson, Cu komencigu 

nova kurso por komencantoj, Cu ekzistas sufica intereso por 

ambaŭ? Kompreneble; kurso por komencantoj trafos nur german

lingvanojn; sed progresiga kurso trafos Ciujn, kiuj deziras 

perfektigon en la praktika uzo de Esperanto, ĉ a r  laŭ natura 

mario mi iom post iom uzos ankaŭ por lingvaj klangoj Esper

anton, samtempe enkondukante la auskultantaron en la movadon 
kaj literaturon.

f l i  la diverslandaj grupoj, asocioj k. s. prezentigas favora 

kaj oportuna okazo, regule esti informataj pri Esperantujo kaj 

krome pliperfektigi en la lingvo-scio. La diverslandaj grupoj 

ktp. ne maltrotaksu la eblon, estigi kvazaŭan radio-centron por 

e spe ran ti aferoj! Jam kelkfoje okazis radia informo pri 

kongresoj!

Kiel mi jam diris: la evoluo dependas de deziroj de I’ aus

kultantaro, de I’ eĥo, kiun trovas la esperantlingvaj dissendoj. 

Kompreneble ja estas, ke .Deutsche Welle* —  Germana Ondo —  

ne volas Ŝargi sian programon per afero ne sufiĉe ŝatata kaj 

taksata de la publiko. Sekve de tio mi petas ĉiun interesiton, 

Ĉu unuopa persono, Ĉu grupo, asocio, institucio ktp., ke oni 

bonvolu evidentigi la intereson pri esperantlingvaj kursoj aŭ 

dissendoj per tio, ke oni skribas al .Deutsche Welle“, Berlin W  9, 

Potsdamer Str. 4, pri deziroj. E l germanlingvaj landoj oni 

skribu en germana lingvo, el aliaj landoj aŭ en nacia lingvo aŭ 

en Esperanto. Germanlingvanoj ja prefere postulos kursojn, sed 

la aliaj postulos krom perfektiga kurso ankaŭ generalajn informojn 

per Esperanto. Oni priparolu —  se plaĉas —  la kulturan valoron 

de Esperantaj radiaj dissendoj: oni klarigu, kion oni deziras 

aŭdi. ĉ iu  skribu tuj, Ĉar kion oni faras hodiaŭ, tion oni ne 

bezonas —  forgesi morgaŭ!

Dependas de vi, sole de vi, Esperantistaj samideanoj, Ĉu 

vi havos Esperantan dissendon de KOnigswusterhausen, kies 

ondo 1250 estas ricevata preskaŭ en la tuta mondo, Ĉu favora 

okazo estos preterlasata, krei radian centron por Esperantujo!

* Behrendt

Ztirich
Ondolongo 588 — Dissendo dum Septembro 

Mezeŭropa horo: 19,30— 20 horo 

5-a: Prof. D-ro E. Muller (en germana lingvo): Esenco kaj celo 

de Esperanto.

9-a: Robert Gsell, ingeniero de Federala Aeroficejo Svislanda en 

internacia aertrafiko. (Tradukiia kaj parolota de Rud. Unger.) 

i G-a: Emil Ermatinger, universitata profesoro, Zurich: Zurich dum 

la milito kaj hodiaŭ. (Tradukita kaj parolota de Rud. Unger.) 

a3-a: Ministro Junod, direktoro de la Svisa Turisma Oficejo Centra 

en Zarich: Vintra sporto en Svislando. (Tradukita kaj parol

ota de Rud. Unger.)

3o-a: Prof. D-ro E. Millier: Homaranaj libroj de svisaj verkistoj 

(daflrigota).

Ciudimande je la 22,10 boro (vespere 10,10 h.) telegramoj de 

la „Neue Zŭrcher Zeitung" en Esperanto.

fri llefifeaj finioj . . .
* Esperant istaj fervojistoj en Gra/ (Aŭstrio) invitas sani profe* 

ltajn kamaradojn (lunfi Oktobro. Programo kaj informoj ricevebl 

de Jo. «i o S< h ar/, P ra llergasse G i, Graz.

* Esperan I ista Klubo en Praha (adreso: S-ro F. Novak, Mag

nani. io. Praha I )  aranĝas jubilean ekspozicion. Danke akceptas 

'*bjektojn: PI hti., brodajojn, manlaborajojn, artobjektojn, esper

antajn librojn, sed ne flugfoliojn kaj propagandilojn. Cio re

sendota post fermo. Elspezoj repagotaj.

* Ka N-ro S t i ,  pajo io 3, aperis informo pri premio, kiun 

rice' is nia samideano S-ro Hammond de Rien/i en Paris. Sed pro 

stranga neatento la titolo de la premiita romano kripligis. («i 

1 I \>enture sur la Route, roman d une faible femme et de sa 

petre auto Li a\entaro sur la strato, romano de malforta virino 

kaj de Sia malgranda automobilo). Red.

* I intersata Framasona Ligo aranĝas la 8-an Internacian Ma

nifestado* Framasonan la l-an ĝis 2-an de Oktobro en Base!. Ciuj 

I F. de regularaj ritoj, aliĝu al nia ligo (kotizo a sv. fr.) kaj vizitu 

nian kongreson. Oni sin anoncas ce Fr. Eugen Lennhoff, 53.

I k eki mstrasse* W ien II. FFr. samideanoj venu multnombre. Kun 

fr . saluto D-ro Fr. I hlmann, prezidanto de U ligo.
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EL NATURO KAJ SCIENCOJ

Persa fervojo

rmemo

am a

' ' f i .  B u r u ĵ f i r A  

^ĤorimĴfK^

provincoj, estas donotaj nur al usonaj societoj. Plie la persa 

registaro vokis fervojan spertulon en la persono de S-ro 

Poland, usonano. La seriozeco de la plano konstatigas en 

tio, ke la registaro enkondukis monopolon por teo kaj sukero, 

kun la nepra kondiĉo, ke la profitoj de tiuj monopoloj estu 

ekskluzive uzotaj por la financigo de estonta fervojaro.

dekduon da usonaj ingenieroj.

Oni do rajtas jam  konsideri la politikajn eblecojn kaj 

efikojn de tiu-Ĉi konstruprogramo, lli esprimigas ĉefe en la 

rilato de la Persa imperio al la Soveta respubliko kaj Britlando.

La Soveta Unio certe interesigas pri la unua sektoro kaj 

ankoraŭ pri la kompletigo de Enzeli al Teheran: gi laŭgrade
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plifortigas la ekonomian direktigon de Norda Persio al la 

Soveta Unio. Ju pli la fervojo iras al Sudo despli malgrand

igas la intereso de la norda najbaro. La atingo de la Persa 

Golfo per ia fervojo permesas al Persio respondi la ekonomian 

premon el Nordo al la suda eliro aŭ konkrete dirite, la trans

porton de eksportajoj el la riĉaj nordaj provincoj — kotono, 

lano, rizo, migdaloj — al la Sudo kaj al la maro. Tiu-ĉi 

ebleco instigas ankoraŭ pli rapidan efektivigon Ĉar jam  de 

unu jaro la persa eksporto al Sovetio paralizigis dank’ al 

enporta blokado. Povas esti ke la konstruo efektivigos de 

du flankoj, do ankaŭ el ia suda direkto.

Por la britaj interesoj la suda sektoro ja estas pli avani* 

aga, ĉar gi permesas rektan komunikon al la petrolkoncesioj 

posedataj de britaj societoj. Tamen ekzistas fortaj argumentoj 

kontraŭ la nord suda direkto de la lervojo. Antaŭ ĉio suferus 

la britaj interesoj en la mandatŝtato Irak. Kun sufiĉa zorgo 

oni vidas en Bagdad, ke ia transitkomerco al Persio el kio 

ja  vivas la plej granda parto de la vilajeto, malaperus pro 

la nurpersa interligo de Muhamera al Teheran Sed multe 

pli grava estas la krucigo de la grandaj imperalismaj inter

esoj. lli postulas okcident-orientan transiron, la mankanta 

ligilo de la Mediteraneo al Hindio. C iaj kompletigoj Bagdad- 

Haiia unuflanke kaj tra Beluĉistano gis fii Hinda limo aliflanke 

estus tiam facile realigeblaj, ĉar ili ja .trovigas en brita sfero. 

La brita gazetaro memorigis, sekve de la nunaj traktadoj, al 

la jam ekzistinta ideo de okcidenta-orienta konduko: Kasr-i- 

Ŝirin (Irak-iimo) Kermanŝah, Burugird, Isfahan, Jezd, Kerman, 

Oabar (Golfo de Oman, proksime de la limo al Beluĉistano). 

Sendube la brita diplomatio klopodas per Ĉiuj eblaj rimedoj 

je  konsidero de siaj specialaj deziroj. Versajne oni proponos 

alkondukaj!! linojn eble de Isfahan kaj Kermanŝah al Burugird, 

sed ia nuna pronacia vento en Persio al kiu aldonigas financaj 

konsideroj ne favorigas tiun ideon.

Konklude: Listas sendube ke la nuna registaro persa faros 

sian plejeblon por la efektivigo de la plano. Nedubebla 

ankaŭ estas ia komplikajoj kaj malhelpoj renkontotaj, k iu 

okaze la afero meritas plenan atenton de I ’ okcidento. Persio 

kiu praktike ankoraŭ estas nekonata lando, Ĉar neniel ligita 

ai la okcidento, kontaktigus kun gi kaj antaŭvidebla estas

ia ebleco de moderna vojago al la lando de I ’ argenta leono 

kaj leviganta suno. ^  n

Lo eltrovinto de Ia bonfara poStmarko. Antaa nelonge 

mortis en Danlando S-ro M. Holboel, okupinta altan oficon en 

la poŝta servo dana. A l li la mondo dankas la inventon de la 

bonfara poŝtmarko. Antaŭ proksimume 20 jaroj Holboel havis 

la ideon, uzi la poŝtmarkon por la helpo bonfara. Je lia instigo 

la dana poŝto eldonis la unuajn bonfar-postmarkojn, kies profiton 

oni uzis por kontraubatalo de la tuberkulozo. De Danlando la 

bonfara poŝtmarko rapide enkondukigis en aliaj landoj kaj formas 

hodiaŭ tre batatan objekton de specialkolektistoj.

Leksikono de Ia eksterlandaj revuoj. La Faka Unuiĝo de 

ta Germanaj Libristoj en Leipzig (Btirsenverein der Deutschen 

Buchhandler) preparas novan publikejon kiu respondas al efek

tiva bezono. Temas pri Adresaro enhavanta ia plej konatajn 

sciencajn kaj popularajn revuojn kaj gazetojn en negermanaj

landoj Ĝ i enhavos ĉirkaŭ 5000 titolojn. Tiu ĉi verko estos 

paralelo al la Sperling-a Adresaro de revuoj kaj gazetoj, la lek

sikono de la germana gazetaro, kiu ankaŭ aperas Ciujare en la 

sama eldonejo de la Librista Unuiĝo. Analoge al tiu ĉi adresaro 

la nova leksikono raportos Ĉion sciindan pri la eksterlandaj pe- 

'iodaĵoj: Eldonejo, eldonanto, redaktoro kun iliaj adresoj: aper- 

maniero, abono, indikoj pri kosto de anoncoj kaj la kondiĉoj 

pri recenzoj. Ĝis nun tia leksikono ne ankoraŭ ekzistas kaj ĝi 

certe renkontos grandan intereson Ĉe verkistoj, scienculoj kaj 

eldonistoj.

Institu to  pri gazetaro. Fondiĝis en Heidelberg Iau instigo 

de la Germana Unuiĝo Gazetara instituto universitata pri la 

gazetaro, (ii servas al la scienca esploro de Ĉiuj problemoj en 

la gazetaro. Specialan atenton oni donos al la evoluigo de 

Gazetara Scienco sur sociologa bazo. La instruplano enhavas 

la peradon de la aktualigitaj sciindaĵoj el ĉiuj gravaj special

fakoj kaj de la praktika gazetara scio. Plie la pridiskuto de 

publicismaj problemoj. Scienca kondukanto de la instituto estas 

profesoro v. Eckardt, kiu direktas katedron pri publicistiko 

(publicista praktikado). Inter la arangoj de Ia instituto estas 

rimarkinda la arkivo kiu enhavas kolekton de ĉiuj gazetoj en

kaj eksterlandaj kaj plie kolekton de specimenoj kun jam pli ol 

1200 ekzempleroj de periodaj gazetoj kaj revuoj. La biblioteko 

enhavas literaturon pri la gazetara scienco, Ĉiujn rilatajn verkojn 

kaj leksikonojn. j

Baneja ekspozicio  en Budapest. Dum  1929 oni intencas 

aranĝi en Budapest grandegan ekspozicion pri balneologio, ban

ejoj kaj fremdultrafiko, kiu estus tial tre taŭga, ĉar en tiu urbego 

estas multaj sanigfontoj, termalbanejoj, strandbanejoj kaj luksaj 

banejoj kun mineralakvo. Ĝis nun tio estis malmulte konata 

en aliaj landoj La Ĉefa ekspozicio estus sur Ia monto Gerhardo 

apud la Danubo, en Ia mezo de la urbo. Granda levilo (lifto), 

kiu portos samempe 100 homojn, funkcius sub la monto ĝis 

supren kaj la ekspoziciejo estus kunigita kun grandega kongres

ejo, kie estus Ia fremdultrafika, balneologa kaj eble ankaŭ la 

esperantista mondkongreso!.

La plej grandaj posedajbj tutm ondaj. Laŭ komparo de 

la gazeto New \ ork Times la plej riĉaj homoj estas nuntempe:

Milionoj da Dol.

Henry Ford (Aŭtomobilo) 1200

J. D . Rockefeller (Petrolo) 600

Andre*? W. Melion (Banko) 200

Duko de Westniinster (Terposedajoj) 200

E. S. Harkness (Petrolo) 200 

Basil Zaharoff (Industrioj) 125 

Gaekwar of Baroda (Terposedo) 125 

Payne Whitney (Fervojo, Banko) 100 

Georg F. Baker (Banko) 100 

Vincent Astor (Terposedaj©) 100

F. W. Vanderbilt (Fervojo) 100 

Ph. B. Walker (Ligno) loo 

Barono H . Mitsni (ŝiparo) 100 

S. Y . Patino (Stano) loo 

Alfr. Loewenstein (Minejoj, Ŝiparo) - 100

Por viaj rilatoj 
kun D e le g ito j de U EA  kaj por 
malgrandaj pagoj uzu senescepte la 

E S P E R A N T I S T A N  R E S P O N D K U P O N O N  
eldonitan de UEA!
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© LITERATURO I
i

Libertempo
M ara bordo kun hoteloj,

P av ilono j kun terasoj,

K ie  sur salikfote lo j 

Lacertoman ĉ iu j rasoj . . .

Sa ju o , ŝajno, pan tom im o j.

Nek senzorgo, nek ripozo!

A m e lita j m odv ik tim o j.

V ia paco estas . . . pozo!

C ar m o ndum a  stulta kodo 

A nkaŭ  tie ĉ i rigoras,

K a j la sklavoj de la m odo 

Libertempe nu r . . . deĵoras

k a j  kom patas m in , barbaron,

K iu  ŝatas nu r kam paron 

Sen deviga kostuniŝanĝo 

Post ka j antaŭ ĉ iu  m ango !

*

H o  benata nest’ vilaĝa 

Nelekata de I' ku lturo ,

V irga ĉarm o. g o j' sovaga 

H e jm as meze de I’ naturo;

K a j neniu aŭtom ato 

Negre bruas en ..dancingo",

Nek radio-aparato 

K u rzo jn  krias de I's te rlingo !

P u ra  estas ĉ iu  herbo,

Sanon portas ĉ iu  colo.

K orpo  tie ĉi ka j cerbo 

G uas pacon de I izolo . . .

M i sopiras nostalgie 

A l ĉi tiu  nesto, kie 

K am pa  vivo ka j ferio j 

Ne jam  estas ..in dus tr io j" !

Raymond Scktvarz.

Rugaj kandeloj
De E. Tinkler, Camlorth, Hnglujo.

Lali la afabla permeso 

de la aŭtorino kaj de la „Manchester Guardian".

H o d ia ŭ  nok te  staras s u r m ia  tab lo  du ruĝa j 
kande lo j, ĉ iu  en a lta  arĝenta  kande lingo . R igardante  
supren al la  fenestro  m i povas v id i la  rondan  oran 
lu n o n  aŭ tunan . B r ila n te  tra  la  v it ra lo j ĝ i je ta s  su r 
la  p lankon  desegnon de dekses m a lg randa j kvad ra to j 
ka j ĝ ia  lu m o  tusas la  arĝenton. Sed p o r esti forte 
ra v ita  de s im p la  ĉ iu taga afero v i devus v id i ĝ in  k ie l 
m i ĝ in  v id a s  en la  nuna  m om ento.

E n  ĉ i t iu  sezono de n ia  ja ro , k ia m

B arto lom eo  la  sankta  
P ortas la roson m a lva rm a n

estas ja  agrab le  ka j ga jige  a lm e ti a l la vespera fa jro  
a lum eton , lu m ig i la  ka n d e lo jn , ka j e l la  k repuska  
horo  fa r i m em oron  —  la m em oron  p r i certa  Ĉapitro 
leg ita , p r i le te ro  s k r ib ita  —  au ku n  peco da trikado 
en la f in g ro j, horon  da pensado p r i a m iko . N i 
perdas la  arton  esti kv ie ta j, kvazaŭ  io  estas en m a l
ordo, se n i ne ĉ iam  estas au ira n ta j aŭ v e n a n t a j . . .

D u m  esting igas la  vespera Ĉ ie lruĝo, la  lu n o  nun  
b r ila s  p li ka j p li hele en la  kv ie ta n  Cam bron. L a  
ku rte n o jn  on i nen iam  k u n tira s  ĝ is  p lene m a llu m ig is ; 
ĝ is  la  a rbo j p e rd ig is  en la nokto . Sed hod iau  nokte 
estas k la re  ka j b r ile , ka j la  k u rte n o j restas m a lfe rm 
ita j —  plene m a lfe rm ita j —  po r ke la o k u lo  povu  
gu i la  kon tras ton  in te r lu n lu m ita  gardeno ka j fa jr 
i m i t a  Cambro.

„K ia m  m i havos domon**, d ir is  saga in fa n o , „ ĝ i 
estos p lena de lib ro j k a j ĉ irka u a ta  de floro j.** O n i 
dem andas al s i, Ĉu la  dez iro  iam  e fe k tiv ig is  au ĉu 
la in fa n o  k re s k in te  ĝ is  v ir in e c o  tro v is  s ian revon 
anko raŭ  nep lenum ita .

L a  ordo  de la  tago Sangigas ku n  ia paso de 
som ero. N e estas sole la  u rb a n o j, k iu j m a lfru e  en
lit ig a s . S u r la  kam paro  n i an taŭ riga rdas  a l la  longa j 
v in tro ve sp e ro j, k a j n i p lilo n g ig a s  i l in ,  restan te  eks te r
- e  g is  p li m a lfru e  —  ofte ĝ is  noktom ezo. D e 
tem po al tem po n i r ig a rd a s  tien  ka j reen su r la 
vo jo  ka j faras r im a rk o jn  p r i iu  na jba ro , k iu  estas 
tie l m a lfru a  k ie l n i. A ŭ  n i v idas transe ĉe la fa rm 
dom o lu m o n , k iu  e kb rila s  el la  fenestro  de la  m a l
nova  s idoĉam bro . S ub ite  ĝi esting igas, ka j ba ldau 
ŝance liĝa  flag re to  m ontras, ke iu  portas kande lon  
la ŭ  la  k o r id o ro  supre . N i ka m p a r-lo ĝ a n to j tio m  in 
teresigas p r i la  lu m ig a d o  de la  na jba ra j fenestro j, 
ke ke lka fo je  o n i dem andas al n i, k ia l h ie ra ŭ  nokte  
estis  t r i  lu m o j, k ie  o rd in a re  estas n u r  du. K a j n i 
p rovas d ive n i la kauzon. E b le  n u r  pordo  ne tu te 
fe rm ita , k iu  tra lasas ra d io n  de lu m o . T ie l m a lp ro k - 
s im en eĉ m a lg randa  kande lo  je ta s  s ia jn  ra d io jn .

ĉ i  tie  s u r la kam paro , antaŭ o l a ra n g i feston, 
dancon, aŭ ku n ve n o n , on i nepre  dem andas ĉu  estos 
lu n lu m o . T ia m  n i a rangas la  a feron tie l, ke  la luno  
lu m ig u  a l n i la  vo jo n  he jm en, Ĉar s u r  la  vo je to j ne 
x— :^ as la n te m a  ka j n i fidas al n ia  fra tin o , la  lu n o , 
p o r ŝia helpo.

E ndom e n i havas ka n d e lo jn  ka j la m p o jn . „ ĉ u  
v i ne trovas, ke  la m p o j genas vin?** Jen dem ando, 
k iu n  on i ofte m etas al n i. E b le  n i ne estas tie l v e r
d ira j k ie l n i povus esti. N i ev itas  re k ta n  respondon.

t
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„N u ,  i l i  ja  postu las iom  da atento . . . N i ne
n iam  konfesas p lu . N u r k ia m  la v iz ita n to  dec id iĝ is  
je longa restado, povas okazi iun  vesperon, ke nen iu  
m em oris  p len ig i la lam pon. „N e  grave**, n i d iras, 
«estas jam  tro  m a lfrue . N i havu  la kandelojn.** 
T ia m  per ia vaksa kandeleto n i lu m ig a s  unu  post 
a lia  la du ru ĝ a jn  kande lo jn  en la a lta j argentaj 

ande lingo j su r la tab lo, du su r la  p iano  ka j du 
a lia jn  a liloke , ĉ e  m ia  kubu to  staras m a lg randa sed 
tre  a lta m ahagona tablo, k iu  ĉ irk a u ira s  la  Cambron 
kun  m i. ĉ i  havas ĝuste su fiĉe  da spaco po r kan 
delo ka j lib ro , sed je  la kuŝ iĝa  horo  m ia  taso da 
kakao anstatauas la lib ro n . K ia m  ĝ i estas en ka -

A «  m

m arada hum oro , la kato  p lezure  sidas tie dekstre de 
m i kvazau su r p iedestalo ka j fac ile  a tingebla  por 
karesado.

La  ho rlogo  en la tu ro  b rue  sonoras, batante ne 
n u r la ho ro jn  sed ankau la kva ro n o jn . L a  preĝejo 
staras Ĉe la supra  fin o  de la ĝardeno, k ie  an tikva  
f i l ik o -k o v r ita  m u ro  fo rm as lim o n  in te r n i ka j la 
K am po de D io .* )  Jus batis la deka horo. Pasis 
n u r ke lke  da sem ajno j, de k ia m  en la nuna horo n i 
p rom en is  en la ĝardeno sub ĉ ie lo  ankoraŭ lum a, 
serĉante lim a k o jn  sub la ro ke ja j ŝtonoj aŭ ĉ irk a ŭ - 
ligante  la pezajn flo rka p o jn . N u n , post la sub iro  de 
la luno , se iu  havas m a lfru a n  leteron por la poŝto, 
n i deprenas la lan te rnon  de m a lan taŭ  la pordo, en
metas stum pon de ruĝa kandelo, ka j t ie l lum ate  e l
iras  en la ve lu ran  m a llum on . K ie l sonĝos im ila  as
pektas la ĝardeno sub kande la  lu m o ; kvazau  la 
flo ro j subite s u rp r iz ig is  el s ia dorm o. L a  flokso j 
Ŝajnas n u r o k u lo j: ka j la t r i k o lo m o j ,  m i povus 
aserti, tu rnas  la kapo jn  por riga rdad i dum  n i p re te r
pasas Iau la rosb rile tan ta  lavenda aleo. S u r la  v o j
eto superpendanta j arboj p lidens igas la m a llu m o n ; 
sed la gaja lum eto, k iu n  n i portas, e lĵe tas  fan taz ia jn  
b rile to jn , farante be la j ka j in te resa j eĉ la Ŝtonojn 
n e rim a rk ita jn  en la tago. K u n ik lo j rap ide  transku ras  
la vojeton. V esperto , kon fuz ita  de la lu m o , subite  
frapas n in , zum ante ; ka j la b lan ka j s tr ig o j, flugetante, 
e ligas s ian m a lga jan  k r io n . K a j, pensante p r i nia 
p ropra  fantom o, k iu  la u d ire  sorĉ igas la m a lnovan  
gardenon, n i rap ide revenas, tim an te  aud i m a lan taŭ  
n i t iu jn  sekvan ta jn  paŝo jn , k iu j,  unu fo je  aŭdite , ne 
facile  forgesigas.

Jen la b rilp le n a  fenestro k a j in te rne  la fa m ilia  
g rupo  leganta sub la lu m o  de ruga j kande lo j. La 
granda fago sub ite  ba lanc igas ka j kna ras  dum  p re te r
b lovas fu rioze  la m ara vento.

F erm u rap ide  la po rdon !
Trad. Rhodes M arnoti. 

•) „God's Acre*, esprimo uzata en la angla lingvo por 

tombejo, ĉirkau preĝejo.

TRA LA LIBRARO.
Detala raporto pri iu publikejo okupus tro ampleksan lokon en nia gazeto. La 
eldonajoj estas bibliografie notataj en la rubriko „Novaj libroj0. Sub titolo: „Tra 
la libraro14 aperos ne plenaj sciencaj prilingvaj recenzoj, Ĉar multaj aliaj gazetoj jam 
daŭre komisiis al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pli simplaj ge
neralaj impresoj de nura leganto, celanta informi aliajn legantojn pri la enhavo de

r , la plej rimarkindaj novaperintaj verkoj. 7&

\n, monpeto - Literaturi». — U v moro. — Religio. —  I  Kvena jo j.
Tre honan ideon ekhavi» S-ro Grenkamp kaj de Lajarte, kiam 

ili ricevis d« la prezidanto d*- ni.. Ukai!emio permesoa konigi kaj 

kolekton de liaj artikoloj, eltiritaj el diversaj verkoj kaj 

paroladoj, sed ĉefe el la iama bertia revu.» Lingvo Intemacia. Ciala 

firme kaj konscie sin teni*» S-ro Gari al principoj, kiujn li opiniis

nepre necesi j por nia sukceso: plena f ide leco al la fu ndam en to ,

libera nesistema lingva evoluo, Esperanto vivanta lingvo kaj grava 

socia problemo. Multaj eblos tre kontentaj retrovi en Vorloj de Pro
feton* 'J h. Curt la konvinkan argumentaron de unu plej inda 

posteulo de la Majstro; mirinda vigleco ĉe nia nejuna gvidanto 

rajtigas esperi, ke ne testamenton li tiel lasas al ni. sed- post

gardon  naturan post bone plenumita laboro; lian konsilaron,

longa adanta spertado igas tre konsiderinda. Du bonaj portretoj
ornamas tiun serion da tekstoj aperintaj dum pli ol dudek jaroj 

kaj la libro estas tre bele presita kaj eldonita.

*

Diboie arias titolo die originala tea t rajo verkita en juda lingvo, 

kiu lernas ankan pri heb i moroj, tradicioj, kredoj ka] <•<; super

stitoj. Tre aparta gento kaj vivo aperas antaŭ ni kaj igas la 

dramon kvazan etnologie interesa. Ce unua tralego, iom genas 

abundeco de neesperantigitaj fakvortoj aŭ personnomoj; superinte 

tiun barelon, la leganton kap stranga medio kaj idearo kaj

li si e Rafine plui egas. Dibuk estas spirito de mortinto, kiu 

povas ankoraŭ agi co vivantoj, kiun oni devas pelsorĉi per religiaj 

Diktoraj n k n ^ t o j .  Car ĝi turni.•Mta- Maurinon kaj fine mort

igas Ain, ankan romaneca otas la dramo. Ni ue detalas ĝian en

havon, por ke multaj legontoj ĝin mem plezure malkovru. La

traduko e ta* tre bona, krom kelkaj eble superfluaj neologismoj. 

Vidta# ai Ia malalta kosto de I'libro, unua el la promesata

pure beletrista kolekto; sed persone mi plivole pagus kelkajn 

spesojn {diajn, por ke oni uzu pli bonkvalitan paperon.

I nua numero .-I doa serio de Biblioteko lutmonda ankau dr il

igas mn en tute freudan mondon, ĉi foje en Ia antikvan egiptan 

per elcerpajoj el O n k a j Papirusaj. I re instrua antauparolo informas 

pri trovo, deveno, I. _ , kaj tenio de la papirusoj; poste diversaj 

tradukero» kun kiai i-o j revivigas kun ciuj detaloj la v i \ komizojn 

de logantoj en Nila valo kelkajn jarcentojn antaŭ Kristo. Pli bona' 

pli interesa historio-leciono ne povas esti; tiaj popolklerigaj verkoj 

mentas sukceson. Ni ne diras, ke ties lego estas tiom facila kiom 

ĉe ia ajn noveleto; la malfacileco de I'temo kaj traduko ne per- 

mesas lion; sed Ia klopodon de Tleganto rekompencan intelekta pii-
t | » 4

ru-ip o.

Nova verketo tradukita de S-ro Edward S. Pavaon, La Karto 
mistera, sekvata de La mistero senvualigas, estas el tiuj terurigaj ra

kontoj, kie persista fatalo persekutas viktimon, kaj ĉi tiu. pro du

obla personeco, estas samtempe honesta negocisto kaj senkompata 

murdisto: kompreneble tiuj du malaj animoj logantaj en unuopa 

homkorpo luti* ignoras unu la alian. Do ne legu tion antaŭ ol en

dormigi: %i havas inkubsonĝojn: sed en tia speco, tiuj historietoj 

esta* tainaj posteuloj de la Poe aj el pomejoj.

*

Bde ilustrita aliulino en kiu pli ol iao  bildoj humore desegn

itaj kaj ankoraŭ pli nombraj spritaj strofoj priskribas la aven

turojn de Sinjoro Longkrurulo, jen kio elvekos laŭtan ridadon 6e 
serioza maturulo. Sian celon bone atingis S-ro Uitterdijk. Oni 

kompreneble ne postulu logikan intrigon aŭ senriprocan lirikan 

poemon. La aŭtoro montris talentan desegnadon kaj facilan vers

aron ; Per karikaturoj kaj lercoj li sukcesis en malfacila tasko ne
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falante en maldecan burleska jon; eble pro kelkaj oftaj aludoj al 

edzeca kukuado , prudentuloj pensas la verko** pli tauga por mal

novaj gdmaboj, kiel ni ciuj estas, ol por veraj infanoj. Tamen 

kun la Struvelpetro, iii nun disponas pri du bonegaj infan- 

albumoj.

Ankan celis amuzi gejunulojn, aŭ faciligi por ili lernadon de 

Esperanto per bonhumora lega jo, S-ro Bednar dank' al aperigo de 

La plej bonaj aventuroj de Barono Mensogbahibrf&i Ia fibreto esta* 

bele presita kun bildoj; aldonata ŝlosilo esperanta-ĉeĥa igas ĝin 

precipe utiligebla «h* (‘ehoj. Iom bedaŭrinde estas tia duobla tra

duko, ĉar Biblioteko Tutmonda ĝuste anoncas por aperonta nu

mero jenan libron: La vojagoj kaj mirigaj aventuroj de Munch- 

haus.en; ĝi ja estas la sama, sed pli ampleksa fabelaro.

*

En brostiro La Kvakerismo estas koncize dirata la deveno de 

la frataro, kies vera nomo eslas Societo de Amikoj, ĝia celo, 

laboro por paco kaj socia progreso, antaŭ, dum, kaj post la granda 

milito. K iel mortis la unuaj kristanoj, dua broŝuro, priskribas la 

persekutojn kontraŭ kristanoj dum Nerona tempo; letero rakontas 

la martiron de nobela kaj nobla romanino kristaniĝanta kaj heroe 

mortanta por konfesi sian kredon. En tria, La origino de la re
ligio, S-ro J . Schmidt klarigas, ke nek timo al naturaj fortoj, nek 

f  etnismo aŭ magio estas la fontoj de religio; ĉe tute primitivaj 

triboj jam ekzistas kredo al potenca superhoma diaĵo kaj, laŭ 

la aŭtoro, tio pruvas, ke ĉiam Dia revelacio estigas ĉiun religion.
*

Inter multaj aliaj broŝuroj kaj prospektoj, ni nur povas kelk

vorte citi kelkajn; ili estas: Raporto de Rev. Gwilym Davies, Inter
nacia Edukado en Kim rujo, pre/, utita 6e la Praha konferenco; 

Paco per Lernejo; du novaj kajeroj de la Esperantigilo de D-ro 

Benson; tiu universala lernolibro per bildoj, ĉiulande uzebla, estas 

nun pli malmultekoste a lteb la; ĝi vere Sajnas tiel detala kaj klara, 

ke ĝi sendube ebligas senhelpan memlernadon; gvidilo en Esperanto 

por Internacionalstenografio, kunigo de la geometriaj francaj kaj de 

la kursivaj germanaj sistemoj; sen ia ŝanĝo de signoj ĝi povas 

servi, ne nur por nia, sed por ĉiuj lingvoj. Belaj ilustritaj gvid

libretoj aperis: pri Libera urbo Danzig, kie okazis nia lasta kon

greso; pri Tatry, montar- kaj turism-regiono en Ĉeĥoslovakio: pri 

Nordernej, marborda banloko en nordokcidenta Germanujo; pri 

Neuchdtel, lerne ju  rbo en Svislando. Novaj prospektoj kun invito 

al la printempa foiro en Frankfurtf kaj pri la aŭtuna Foiro en 
Leipzig, tiu lasta kun interesa listo de komercaj branĉoj. Fine, 

nova sesa eldono de la B.-E.-S.a adresaro kun nomaro de ĉiulandaj 

korespondantoj, kaj 8a eldono de katalogo de la Centra Esperanto- 

Librejo en Hago.
♦

Jarlibroj.
Du el niaj ĉefaj asocioj rte provizis siajn anojn per bone arang

itaj, taŭge senfretaj jarlibroj.

Foliumante la Oficialan Jarlibron de la Esper anto-M ovado 
por 1927, oni preskaŭ ne povas kredi la minacan averton de I el

donantoj, ke, pro malmulto da regule pagantaj membroj, UEA 

«stas endanĝerigata, kaj ke unua ofero estus, se vere nian samidean

aron ne vekas la laŭtigata helpkrio, malapero de tiu vere rimarkinda 

eldonajo. Ni esperu, ke tian hontigan malprogreson al ni evitos 

kreskanta nombro de konsciaj esperantistoj kaj ĉies energia propa

gando por UEA.

Krom la longa adresaro de I ’ delegitoj kaj lokoj (kelkaj kun 

urbbildoj), kiu ja estas la ĉefa baza parto de I jarlibro, ĉi tiu plie 

anhavas tre interesajn novajn artikolojn. En la ĝenerala parto oni 

precipe ŝatos la dokumentojn pri astronomio, pri rasoj kaj lingvoj en 

tutmondo, pri skriboj kaj stenografioj, pri monunuoj ktp. En la 

esperantisma parto tre atentindaj estas la ĉapitroj titolitaj: ,.Pioniroj , 

notoj pri ĉiuj iamaj laborintoj poi Esperanto, „Nia Literaturo . 

nomaro de niaj ĉefaj verkoj kun bildoj, ,,Versfarado en Esperanto . 

lerta studo kun multaj cilaĵoj. La laŭlandaj organizajoj estaa
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likigataj per informoj pri i ia j  landoj kaj iliaj blazonoj. Ni ja ne 

volas kopii ĉi tie la tutan enhavtabelon de tiu dika volumo, sini ni 

devas almenaŭ ankoraŭ mencii la informojn pri la multaj servoj de 

I E A :  bibliografio, ekspozicioj, financo, gazetabonoj, informoj, kon

gresoj, librovendado,' reklamo, respondkuponoj. Tiel utila, praktika, 

tiel necesa en nia movado eslas I V kaj ĝia jarlibro, ke. serioze 

atentigita pri la bezonata varbado de novaj membroj, nia anaro certe 

klopodos por la subteno kaj disvolvo de sia plej grava kunligilo.

Se, pro la politika mina stato mankas en tiu unua adresaro re

prezentantoj en Ruslando, Ia Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda 
kompense listigas la plej glandan nombron de siaj rnembroj en la 

Seneta Respubliko. S. A. T. kreski* rapide: la lastjara jarlibro 

anoncis 2060 pagintajn anojn, kaj la nunjara 453o. Krom ties

pieni adresaro kaj kompreneble necesaj dokumentoj, kiel: organoj, 

statuto servoj, statistiko. IU».» de asocioj, bibliografio, restas mal

li uitaj pagoj por originalaj artikoloj. Unu el ili proponas stud

inde ju normigojn: kelkaj, tiu pri la dekumigo de I’ tempkilkulo aŭ 

pri la anstatauigo de personaj antaŭnomoj estos tre malfacile akcept

ataj. Oni ne miras, ke novemo inklinas la redaktantojn uzi la 

novajn afiksojn: mis, emi. io. Mi ne dubas, ke ankaŭ tiu jarlibro 

de asocio, kiu estas ne nur internacia, sed volas ..ignori la naciojn", 

ostos oftege utile uzata.

i 3 Aŭgusto 1927. G. S.

Novaj libroj.

La Vojagoj kaj Mirigaj Aventuroj de Barono Munchhausen. El la 

ai.gla traduku J . D. A p p I e b a u m. Unua volumo. >927. 

Biblioteko Tutmonda N-roj 13-14- Rudolf Mosso, Berlin, Es- 

peranto-Fako. 88 paĝoj, Iol/g X  17 cin. Prejo br.: tiu duobla 

kajero i RM, i serio ( io  numeroj) 4 RM.

Lu Kapitanfilino. Romano. A. S. P u A k i n. GI la rusa traduki» 

M. ŝ i d I o v s k a j a. 1927. Biblioteko Tutmonda N-ro 15-17. 

Rudolf Mosse, Berlin, Esperanto-Fako. 172 paĝoj, 10I/3 X  i "  
cm. Prezo br.: tiu triobla kajero i , 5o RM, i serio ( io  nu

meroj) 4 RM.

Jozef kaj la edzino de Potifar aŭ ldoj de Merkuro kaj Eroso- Ro

mano en du partoj, originale en Esperanto. H. J. B u l t h u i s .  

L. K. Rekomendite de E. L. A. Eldonis ..Heroldo de Esper- 

anto", Horrem bei Kŭln, Germanujo. 188 -f- 200 paĝoj, 

, 3l/g X ao  cm. Prezo: en 2 voi. br. 5 RM, en i voi. bind. 

6,5o RM.

Du junaj fraŭlinoj kaj Komelino. Du noveloj el la bonekzemple 

de M i k a e l o  de  C e r v a n t e a  (aŭtoro de ..Kitalo"), traduk

itaj de J u l i o  M a n g a d a - R o s e n 6 r n. Hispana Eiperanto- 

Biblioteko. Eldonita de la tradukinto, Glorieta de Bilbao 5. 

Madrid, Hispanujo. 72 paĝoj, i 3J / jX « 91/s cm* Prezo br.: 

1,75 sv. fr. (3 respondkuponoj).

Prozo el Danaj-Norvegaj autoroj. Tradukita de H. T h. T b o m • e n. 

Bokforlaget ..Agado", Folkets Hus IV, Oslo, Norvegio. 62 paĝoj, 

i 3 x  JO cm. Prezo br.: l\0 norv. oeroj.

Kantaro Katolika. Katolikaj kantoj laŭ komisio de la Katolika Unu

igo Esperantista en Wien kolektitaj kaj eldonitaj de L e o p o l d  

C h i b a .  1927. Tyrolia A.-G. Buchhandlung, VVien I, Sle- 

phanplatz 5. 78 paĝoj, 9V2 X  »4 cm. Prezo br.: ne montrita.

Latvaj Kantoj en Efperanto, tradukis kaj kompilis E d. J a u n -
. *./ . . — j*. • • v '  ■ . '.'r* 0

v a l k s .  >927. Eldono de Liepaja Esperanto-Societo. 64 

paĝoj, io i/, X  *5 cm. Prezo br.: ne montrita.

La Evangelio laiI Sankta Marko. Londono, Brila kaj alilanda Biblia 

Societo. 1927. 60 paĝoj, 7 X i » l/s cm. Prezo br.: ne 

montrita.
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Im  Individualisma Socialismo de D-ro Azel Roberton Proschow%ky 
H Nie* (Francio), F o l i *  L a g a I a u r e. Rasa Virina Klubo, 

i bi* Rue Couture» Saint-Gervais, Pari* III*;. 16 paĝoj, ioi/* 

X  i 3 cm. Prezo br.: ne montrita.

Oficiala Jarlibro de la Esperanto-\lovado — 1027. i 5a jaro. Uni

versala Espera nto-Asocio, ia Boulevard du ThMtre, («meve. 

1*0 jfa XXX II p*goj, l i  )< J7  fni. Senpaga por I I. \ ;m . J

Ja i libro 1927, 6-a jaro, Sennacieca Asocio Tutmonda. Paris

is  ipzig-Mosk vo. 3a 4 paĝoj, i6 X i6 i / j  cm. Senpaga por

S. A. T,-nnoj.

forneo de le Lingvo Internacia Efperanto. K u r a c i  -H « r u  o. 

K. K.-aerio, voi, i, N-ro a. 1937. Kokusaigo-Kenkjŭ-Aa. 

18 Motozono-ĉo I, Rooj iutagi, Tokio, Nipponlando. 70 paĝoj, 

i a X  17 cm. Prezo br. afr.: o,4o jeno.

Da» Esperanto eia Kulturfakto,. Harni 7. Festadi ri f  t de* 16. 

Deutsche!) Esperanto-Kongresses, K6ln, Oste™ 1937. Esper

anto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin. 138 paĝoj. i 4i/2X a a  

an . Prezo br.: a RM.

E l Efperanto. (Propagandilo hispanlingva.) Soledad Cubana para 

la Propagacio del Esperanto. Apartado i 3a4, Habana, Cuba.

H I**#0!» 11 X  a8 cm. Prezo br.: ne montrita.

Kapulo. Espera n t o- S te nogra f  io laŭ la oficiala germana unueca sis

temo. Verkita de K a r p W a l i o n .  1937. H. Apit/, Sterni

gi aphie-Verlag, kaj Ellersiek & Borel, Esperanto-Verlag. Ber

lin. 3a paĝoj, 15 X  a i cin. Preao br.: i RM.

Tetje» Magyar-Et: peranto S  zo ta r (kompleta polvortaro hungara-es

peranta). T om  a n J a n o s .  1937. li-a parto. Budapest, 

eldono de la Hungara Esperantista Societo Laikista. 366 paĝoj.

• 3 X i 8 cm. Prezo br.: 6 pugo j; duonfoje birni.: 8 pengoj.

Einfŭhrung in die E»peranto-Handel»korre»pondenz. Bearbeitet von 

Dr. E m i l  P f e f f e r .  Tagblatt-Bibliothek N-roj 5c o 5o<. 

Stevrermŭhl-Verlag, Wien. 93 paĝoj, i a X  »9 cm. Prezo br.:
o ,5o  RM.

Efperanto. V io  Hodinach. Uplna ucebnice pro samouke a kuraj, 

dapsai J o s e f  B e d n a r. Vydal Josef Bednar, Brno, Dobrovs-

Uho ulice t 16. iao paĝoj, ial/* X  io  cm. Prezo br.: ne 

montrita.

U  dua legolibro esperanta kun komentarioj. Por kurso kaj mem

lernado. Kompilita de la Esperanto-Propaganda Asocio. El

donis „Teusei-sja", Kameoka. Kioto-fu. Japanujo. 36 paĝoj, 

iatysX 18 cm. Preto br.: ao sonoj.

I alaj poi tkartoj el Germanujo kaj Tirolo, kun teksto en Esperanto. 

Berliner Esperanto-Vereinigung, Ortsgruppe Mitte. S-ro Erwin 

Schola, Berlin-Karlshorst, Dorotbeastr. a5. i serio (6 kartoj) 

0.45 RM (a respondkuponoj); io  serioj 4 RM.

Adr, saro / 927, Sudokcidentgermana Kaperanto-Ligo (S-O. L .). Laŭ 

stati, l-a de Aprilo. Prez. Kurt Schŭnrich, W  iea bideo. VValk- 

mŭhlstr. a5. 16 paĝoj, io V »X i6 l/8 cm. Prezo br.: i re-
5| o t»Ikli pono.

Kongreslibro Soller (Mallorca), VI. ,927. 16-a Kongreso de Ka

taluna Esperantista Federacio. 8a paĝoj, i 3 x »8 cm. Prezo 
br.: ne montrita.

V o je jo j kaj Aventuroj de Sinjoro L o n g k r u r a . Rime verkita kaj 

eldonata de D r e v e s U i 11 e r d i j  k, L. K. Domo Zamenhof, 

iiii veremo, Holando. 1937. Kun i 5a bildoj kaj 163 strofoj. 

Rekomendata de E. L. A. Albumo, 80 paĝoj, 36X17*/* cm.
Prezo br.. i,a5 Sm.

Marono Mensogbabilulo kaj iiaj plej bonaj aventuroj. Libere aranĝis 

J o s e f  B e d n a r .  Eldonis la aŭton., Brno. Dobrovskeho

ulice 16, Ĉeĥoslovakio. 48 (-j- 12) pagoj, 1 2 X2 0  cm. Prezo: 

tie montrita. . - r.. /■

I •ntoj de Profesoro Th. (.ari. Al la pacaj kunbatalantoj dediĉita j 

de S. Grenkamp kaj R. do Lajarte. 1927. Eldonejo ,,Es

perantista Voio;, Jaslo, Polujo. i i o  paĝoj, 14x181/2 cm.

Prezo br.: a,5o sv. fr.

La karto mistera. Alfarajo kaj tradukajo de la rakonto verkita de 

C I e v e I a n d M o f  f  e 11. E d w a r d S. P  a j  s o o . 1927. 

British Esperanto-Association, i 4a Higli Hoi boru, London VV. C. i.

H  paĝoj, IO X  16 cm. Prezo br.: i «ii. (afr.: 4 UEA-respond-

kuponoj je 3o e.).

ti. E . S.-a Adresaro de esperantistoj en ĉiuj landoj. 6-a eldono, 

1937. Bohema Esperarito-Servo, Moravan^, Ĉeĥoslovakio. 46 

(-f-36) paĝoj, i i  X  »5 cm. Prezo br.: o,5o sv. fr.

Universala E sp eran tistig i de D-ro B e n s o n .  Kvina kaj sesa le

cionoj. Benson school of Esperanto lne. Nevvark, U. Y. U. S. A.

a libretoj, 34 kaj 3a paĝoj, i a l / a X i4 cm. Prezo: i leciono:

o, 15 us. dol.

Kwettja Jezika  Miedzynarodowego napisal M. T r o c h i m o w s k i .  

iNaklad Polskiego Akademik Towarzystwa Esperantisto*, Wars- 

zava, ui. Leszno 99, m. 5. 8 paĝoj, i i l / 2X i 5y2 cm. p rez0: 

ne montrita.

Stle Esperanto Katalogus, April 1937. C e n t r a l e  E s p e r a n t o -  

B o e k h a n d e I , Bankastraat aa, s’Gravenhage. 3a paĝoj,

12X15 an.

K iel mortis la unuaj kristanoj. Eltirajo el ..Chretienne" de J. Y.

K r a s z e w s k i. Tradukita de Em. R o b e r t .  Espero Ka

lolika. 55 Rue de Vaugirard, Paris VI. 3a paĝoj, io X  i 5i/j 

cm. Prezo br.: i , 5o fr. fr.

Nomi Pandoro. Unuakta teatraĵo de F. 1L H a n b u r y. Parte 

originala, parte el la angla teatrajho verkita de J e s s i e  B a n d, 

altebla ie  The British Esperanto-Association, 17 Hart Street, 

London W. C. i. 16 paĝoj, 13X181/3 cm. Prezo br.:

4 pencoj.

Grekaj Papirusoj. Kompilis kaj tradukis D-ro Julius P e n 11 d o r f.

1937. Biblioteko Tutmonda, N-roj i i — ia . Rudolf Mosse,

Berlin, Esperanto-Fako. n a  paĝoj, io i/s X i 7  cm. Prezo:

i serio ( io  N-roj): 4 germ. mk. (Tiu duobla kajero: 

i germ. mk.)

Im  origino de la Religio. Laŭ la faka literaturo originale verkis 

Jo s . S c h m id t .  1937. Espero Katolika, 55 Rue de Vau

girard, Paris VI. 3a paĝoj, n l / 2X i 8  cm. Prezo br.:

3 fr. fr.

Kvakerismo. Mallonga skizo pri la historio kaj kredoj de la

religia Societo de Amikoj, populare nomataj ..Kvakeroj ’. T.

C o r d e r  C a t c h p o o I. The Book Centre, Euaton Road,

London N. W . i. 16 paĝoj, i2 i / * X i8  cm. Prezo far.: 

a pencoj.

Dib uk. Inter du mondoj. S. A n - s k i. (S. Z. Rappoport). Biblio

teko Beletristika, Voi. i. El juda lingvo tradukis I z r a e l  

Le  j z e r o *  ie z.  L. K. Krako*- XX II. Al. Dembowskiego 

io. Pollando. 90 paĝoj, 131/3X17i/8 an . Prezo br. afr.:
0,70 sv. fr.

Internaiionalstenografio. Sistemo de stenografio internacia por diuj 

lingvoj. Gvidilo en Esperanto de F. de K u n o v s k i. Eldon

ita d* Instituto de Intelnacionalstenografio, Essen-Ruhr, Lŭb-?ck .‘r 

Strasse 63, Germanujo. 8 paĝoj. i 4 X a a  cm. Prezo br.:
i germ. mk.

Lu
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Internacia Edukado en Kim rujo. Parolado de Rev. G w i I y ni 

D a v i e s  en la konferenco „Paco per la Lernejo", Praha, 

18— 19 Aprilo 1927. Eldonita VVelsh league of Nationa Union,

io  Richmond Terrace, Park Place, Cardiff, Granda-Britujo. 

8 paĝoj, i a 1/2 X  a i cm. Prezo: ne montrita.

Tatrv. Faldfolio, 12 paĝoj, 1 1 X2 4  cm.

Libera Urbo Danzig. Danziger Verkehrszentrale, Stadtgrabon 5, 

Danzig. Faldfolio, i** paĝoj, 10I/2 X  22 cm.

Gvidfolio tra Norderney. Eldonita de la banloka direkcio sub 

aŭspicioj de UEA. 16 paĝoj, 141/* X 11 cm.

Neucheilel en Svislando. Faldfolio, io  paĝoj, ioi/3 X  > 4 Va cm.

Frankfurt a. M. Printempa Foiro ig a j. Invito al la i6a Inter

nacia Foiro. Faldfolio, 8 paĝoj, 16X20 cm.

L eipziga  Foiro. Invito al la aŭtuna foiro 1927. Kun listo de 

la komercaj branĉoj. 8 paĝoj, i 5 X a i  cra.

Foiro de Reichenberg. Afiŝo kaj glumarko.

El britaj kaj usonaj gazetoj.

.^ to m o b il is to  proponas, ke sur ĉ iu  autom obilo  devus 

trovig i listo de avertoj po r la p ied iranto j. —  Se on i povus 

ilin  a ldon i sub la m un tkadro , certe inu ita j personoj povos 

legi la averton . . . (Punch)

Laŭstatistike la nepoj de la nuna generacio havos 

mezan enspezon de 1 1  o o o  do laro j jare, se la progresanta 

ebleco je  m o nga jno  daŭras. Arego da hom o j limas, ke ili 

naskiĝis tro  frue . (Manchester U nion)

Ju n io  estas la m onato  por la f ian ĉ ig o j. La ceteraj 

dekunu m ona to j estas destinataj por la eksedziĝo.

(W a ll Street Jou rna l)

La vivo de am erikano nun havas same m ala ltan  va

loron en la stratoj de ĉ ina  urbo kiel ekzemple en la 

stratoj de Ch ikago . (E l Paso Time»)

La edzeco farigas ĉ iam  p li malcerta negoco. La 

universitato de M ich igan arangis nun kurson de paf- 

instruo por k n ab in o j. (New York  Evening Post)

En  Japan io  vi povas konstati laŭ  la maniero porti 

la h a ro jn , ĉu  v ir ino  estas edzino aŭ  ne. E n  Usono vi eĉ 

ne povas konstati ĉu  estas v irino ! (Judge)
*• * * ' ✓ •' . ♦.» y * *' T 9

D-ro Louis L . D u b lin  taksas, ke nuntem pe naskita 

in fano  havas valoron de 1 4 ^7  Lst. N i konsilas al la 

gepatro j tu j vendi, ĉar ku rz fa lo  estas atendebla.

(Punch)

Vesuvo denove movigas. M ussolini ne permesas ke 

en Ita lio  iu  estu nenion faranta. (T am pa Tribuno)

M ussolin i ordonis, ke eĉ la p le j m a lg randa j knaboj 

portu  n ig ra jn  ĉem izo jn . Lasu vian knabon n u r  unu 

horon tutsola, k a j li m eni jam  zorgas p ri tio.

(E l Paso Times)

La nuna numero havas
32 pagojn

*

La Oktobra numero 

aperos la 25 Oktobro 1927!

Esperanto en la praktiko

Gvidlibreto de Norderney
Antau kelkaj semajnoj la banadministracio de Nordcrney 

komisiis min, esperantigi por ĝi gvidlibreton. On i pretigis 20000 

ekzemplerojn de la 16-paĝa kajero, kaj mi dissendis ilin al la 

delegitoj de UEA. La ekspedado finigis la 16-an de Majo; 

intertempe mi ricevis aron da poŝtkartoj de la adresatoj, per 

kiuj ili dankis pro la alsendo. La banadministracio de Norderney 

skribis al mi jene:

.ĉ iu tage  ni ricevas demandojn kaj mendojn pri la Esper

anta gvidlibreto. Ni tjai estus al vi dankaj, se, per noto en 

la Esperanta gazetaro, vi sciigus, ke la banadministracio de 

Norderney jam ne havas ekzemplerojn, ĉar ili estas senreste 

disdonitaj.*

ĉ i  tiun informon mi tuj publikigas laŭdezire. Samtempe mi 

dankas ĉiujn petintojn pro la intereso montrita kaj esperas, ke 

la gvidlibretoj venigos multajn samideanojn al bela Norderney, 

por ke la tiea banadministracio praktike ekkonu la valoron de 

per-espreanta reklamo. Karl Minor, L. K.

Ekspozicio de artoj kaj sciencoj
aplikitaj en medicino, Irurgio, farmacio, kaj saneca higieno, okazis 

dum la ^Medicinaj tagoj de Bruselo*. Internacia Medicina Revuo 

ricevis Diplomon de argenta medalo (Sekcio de medicina gazetaro).

• •
*

Provo de teknika instruado per Esperanto
Sekve de la artikolo de nia eminenta samideano S-ro Rollet 

de 1'Iab en la decembra numero de ,,Esperanto", la Direktoro de 

„1’ Ecole speciale des Travaux publica, du batiment et de Tin

dustrio" (Speciala lernejo j>or Inĝeni<*rarto, Domkonstruado kaj 

Industrio) en Paris, ricevis grandan nombron da leteroj, el kiuj 

3o konigis intencon sekvi la anoncitan kurson pri Armbetono en 

Esperanto per korespondado. i

Tiu ĉi lasta cifero, kvankam tre kontentiga, ne permesas el

kasigi la gravajn elspezojn necesigitajn de la tradukado kaj pres

ado la kompleta kurso. Tial la Direktoro prokrastas la aferon, 

dankas tre sincere ia esperantistojn, kiuj respondis lian alvokon kaj 

petas, ke ili diskonigi lian initiativon, por pligrandigi laŭeble la 

nombron de la interesiĝantoj.

•  *

Fondo de Franca Societo de Esperantistaj 
Stenografistoj

Dimanĉon de Pentekosto kunvenis en la .Institui Steno- 

graphique de France* en Parizo aro de Esperantistaj Gesteno- 

grali'toj, kiuj post konkurso de Esperanta stenografado, fondis 

la suprenomilan Societon. Ĝ ia  celo estas la propagando de Es

peranto en stenografaj rondoj kaj Ia disvastigo de la stenografo 

inter la Esperantistoj. Por esti membro necesas esti Esperantisto 

kaj koni ian ajn stenografan aŭ stenotipan sistemon en iu ajn 

lingvo, loĝi en Francujo kaj pagi la kotizon de 5 frankoj

Ni insiste petas ĉiujn Esperantistojn, kiuj konas francan, 

Esperantan aŭ alilingvan stenografon, ke ili anoncu sin al la 

sekretario: S-ro Jozefo Major, 7, Avenue de la Gare, Juvisy-sur- 

Orge (Seine et Oise) kaj ke ili sendu sian kotizon al la kasisto, 

S-ro Paul Bonenfant, 21, Rue Cartault, Pu tea u x (Seine).

Anoncu vin por senpaga kurso de esperanta Stenografo!

•  *
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Valuto
d e  la  le r n e ja  fsperan lo-H Iaso  G o M is~ 3 > re sd e n  

a l  v iz ita n ta j  g e s a m id e a n o j .

Aminoj naraj, gastoj altŝatataj! 

Nun vin salutas klaso esperanta, 

geknaboj junaj, zorge instruataj 

pri lingvo kaj ideo mondvenkanta.

Car ni ne lernas nur la lingvon lian, 

de Zamenhof, la majstro honkonga; 

ni scias ankaŭ la enhavon plan 

de la lde' Interna valorega.

Ni lernas kaj ni amas Esperanton. 

Ni bone nian karan majstron konas. 

Leterojn sendas ni en kelkan landon; 

amikaj vortoj nur al ni resonas.

Ni estas por la paco edukataj, 

por la homamo laŭ Jezuo Kristo.

Ni sekvas al ekzemploj memmontrataj 

de Zamenhof, tutmonda kuracisto.

Infanaj samideanoj al vi diras 

bonvensaluton el sinceraj koroj. 

La esperanta klaso vin deziras: 

mEn Gohlis estu belaj viaj horojI'

En nia vilajeto tre modesta, 

en nia nun floranta fruktarbaro 

vizitis nin gastaro gaja, festa 

el la proksima esperantgruparo.

Ni vokas kune: Vivu gastoj niaj, 

penantaj kiel ni al alta celo I 

Ni volas esti geamikoj viaj 

per Esperanto sub la verda stelo “

Konversacia Esperantista Klubo (K . E. K.), Kopenhago, ko

mencis sian vintran sezonon en la altlernejo de Borup, Frederiks- 
holms Kanal 24.

La 7-an de Oktobro parolado de S-ro M. Blicher pri .Liber- 

tempa vojago en Svedujo*. La 2 1-an de Oktobro F-ino R . Melchior 

kaj  ̂ S-ro A. Jensen parolis pri .L a  Universala Kongreso en 

Edinburgh". La 4-an de Novembro la prezidanto S-ro G. Hin- 

richsen rakontis pri .Vojago al Skanio per flugmaŝino*. La 18-an 

de Novembro F-ino R . Mikkelsen priparolis sian libertempon en 

Norvegujo. La 2-an de Decembro F-ino M. Noli parolis pri 

.Parencismo, nacionalismo kaj homaranismo-. La 6-an de Decembro 

okazis la kutima kristnaska iesto, ĉe kiu F-ino Tvermoes kantis 

kun propra liutakompano kaj S-ro P. Christiansen ludis violonon.

Aarhus Esperanloforening, Aarhus, prezidanto S-ro M. Pals- 

berg La sezono komencis la 6-an de Septembro kaj oni kun-

Centra Dana Esperantista‘ Ligo

Oficiala Raporto (]ulio-Decembro 1926)

Societo de Danaj Esperantistoj, Kopenhago. La prezidantino 

F-ino M. Noli paroladis en Studenta Asocio pri .L a  rolo de la 

internacia lingvo en la estonta kulturo". Poste farigis diskutado, 

kie ankaŭ partoprenis la prezidanto de la Kopenhagaj idistoj. 
S-ro stud. jur. Casse.

La reprezentantino de la societo en Roskilde, S-ino W. Lev- 

green, bone propagandas tie, kaj F-ino Noli faris paroladon por 

la R o s ild a  unuiĝo de komercistoj kaj kontor-oficistoj.

Longa dana artikolo .Danlando kiel turistlando*, sendita de 

la dana turist-societo, estas tradukita al Esperanto kaj ĝi aperis 

en .Heroldo de Esperanto* la 3-an de januaro.
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venis entute 9 fojojn. Membroj de la societo starigis specialan 

rondon je nomo .Konversacia Klubo de Aarhus*. La societo 

arangis Esperanto-kurson. U EA  havas en Aarhus 9 membrojn.

Grenaa Esper anto forening, Grenaa, prezidantino S-ino 

M. Mammen. Tuj post la somera ferio oni enkondukis Esper

anton kiel nedevigan fakon en la realan kaj la komunuman lern

ejon, kaj du instruistoj, S-roj J. Madsen kaj Christensen, ĉe la 

lernejo komencis instrui 25 infanojn.

La societo havis (en sia estraro) grandan perdon, Ĉar la 

afabla F-ino Timm translokigis al alia urbo. Post ŝia forvojago 

oni elektis F-inon Johannessen, librotenistinon.

Odense Esper antojor ening, Odense, prezidanto S-ro A . Chri

stensen. Dum  antaŭa ekspozicio de diversaj komercistoj en 

Odense la societo luis lokon por Esperanto-ekspozicio. ĉirkaŭ 

15000 vizitantoj kaj grava propagando por Esperanto. 4 kursoj 

kun Ĉirkaŭ 50 partoprenantoj. Gazeta servo: 24 artikoloj de 

1582 linioj. La societo kunvenas regule dufoje monate.

Sonderborg Esperanioforening. Senderborg. Ĝeneralkunveno 

kun nova estraro: S-ro H. Tobiesen, prezidanto, S-ro D-ro jur. 

Goedecke, vicprezidanto, S-ro Bonnichsen, sekretario, kaj F-ino 

Reimers, kasistino. Nova kurso kun 15 partoprenantoj komenc

igis. La societo havas 26 membrojn, kaj la estraro fervore la

boras por bone prepari la jarkunvenon de la kolektitaj danaj 

Esperanto-societoj, kiun Centra Dana Esperantista Ligo dum la 

Pentekosto, la 5-an ĝis 6-an de Junio, okazigos en Senderborg.

Esperantista Vivo

Fianciĝo. — S-to Morris De Aetehtere, \l) tir UEA en Ani-
.i .Tis* ‘Vk’ • * jr* ' ’► A'v ■ ■ “C ‘ r' :**.• J ~ . i, ' ’ X* .*C

werpen, kun F-ino Maria \\ onte#?.

Edzigo. — S-ro M ai Stanislaivt sekretario de Esperanto-grupo 

de'T. U.R.f membro de UEA a533;i en Borvslav-Tustano\vice, kun 

F-ino Karola 4*rŭnwald. >

— S-ro ('Jie s t <’r II. P ro lm an , MA de UEA en Mrota, Kanado,

k i m  I  - i n . .  I: '!h r i M . H o io e r im j .

— S-ro A . Pntpuolenia, Del. de UEA en Ka/lu-Kuda, Litovio,

kuri samideanino I / . (I enia satte.

H o n o r ig o .  —  S-ino Mannevv, vidvino dr leŭtenuito M. ifi 

FresnM (Franc.. Nord), estia distingila per la „Aka«lrmia plino***

Norti — Ai (ies roj Tamile/, M \ ti< I IOA en I|rld. i . Ne

derlando, naskigis filino nomata Suneto.

—  Al Ges-roj L . kaj E . Mŭller-Brandanberger, ano do UEA 

en Zurich* naskigi" filineto Al ire Margrit.
* % ^ i 4' ^ ̂  A A .  s • . • V f  ' — - ̂ 4 P . # p

— Al geedzoj Pele, membro de UEA 217641, naskigis bela,

sana i ilo nomita Krzvsctoi -Franriszek.

Oni laudas!

Rcprczentantara kunveno de C. D. E. L.
La 8-an de M ajo 1927

ĉeestis F-inoj J. Jensen kaj A . Petersen, Kopenhago, S-ro 

M. Blicher, Kopenhago, S-ro G . Hinrichsen, Lillered, kaj S-ro

O. Lange, Odense. Forestis F-ino A. Melchior, Kefsnees, kaj

S-ro M. Palsberg, Aarhus. El la programo ni citas jene. La 

reprezentantaro decidis sendi skribaĵon al UEA  por insiste peti, 

ke ĝi en sia gazeto kaj jarlibro uzu la formojn .Danlando* kaj 

«Kopenhago* kaj ne .Danmarko* kaj .Kabenhavn .

La Ligo presigis 2000 kongres-foliojn kaj sendis kvanton al 

la diversaj danaj Esperanto-societoj.

Prof. D-ro Dietterle dankis la 11-an de Januaro pro la de 

C. D . E. L. kolektitaj statistikoj kaj aldonas: „ ĉu  la statistika 

entrepreno liveros kontentigan rezultaton, tion mi hodiaa ne 

povas konstati, sed mi esperas tion.*

La prezidanto ĉe la kunveno ekhavis tri ofertojn de divers

ampleksaj gvidfolioj pri Kopenhago, ĉar tia gvidilo estos praktika 

Ĉe espereble granda turista vizito en Kopenhago, aŭ guste antaŭ 

aŭ post la Universala Kongreso en Danzig. «

La reprezentantaro decidis peti la estrarojn de la danaj 

societoj, insiste kaj forte labori pri aligo de siaj membroj al la 

jarkunveno en Senderburg dum la Pentekosto.

La lasta punkto de la tagordo estis eldiro de la prezidanto, 

ke li ne konsentas je aldono de senutila dana Esperanto-gazeto 

por la sub C. D . E . L. apartenantaj societoj kaj absolute de ia 

sensignifa gazeto .L a  forta voko*4, eldonita de al nia Ligo flanka 

persono, kaj tial la prezidanto petas post la ĉe so de sia funkci- 

periodo ĉe la jarkunveno en Senderburg la danajn Esperanto- 

so cie toj n de C. D . E. L. elekti alian prezidanton, kiu povas sim-

patii kun tia procedo.

Martin Biicher, prezidanto de C. D . E. L.

S-ro R . Richez en Genevo kore dankas sekvantajn delegitojn 

kaj samideanojn pro faritaj servoj: S-ro Michele Arabeno (Ge

nova», S-n. \ Egg. Bade S-ro J. Knutti. Biel, S-ro M. Scblaf- 

roth, Burgdorf, S-ino Brundler-Crisinel, Chaudefonds, S-ro P. Bum

bame t, Le L o ‘Ir, S-ro (i. Ba*8t« Lugano, S-ro K. Schrurr, L)SS, 

S-ro (lli. Jave!, Morges, F-ino A. Noguet, Vallorbu.

v ro Hans Jako/'. Direktoro de I KA kaj S-ro Robert Kreu 
Generala Sekretario de la Internacia Centra Komitato de la Esper

antomovado plej kore dankas al la organizintoj de la Franca Kon

greso de Esperanto en Thiers, la grupo Verda Stelo, al la Komerca 

Cambro en Thion kaj al la Franca Societo por la propagando de 

Esperanto, pro ilia samideana kaj amika akcepto kaj gastigado dum 

la kongreso.

S-ro Hrmann Levine el Miltvaukee, IS A ., kore dankas S-rojn

I .  I .  Link kaj U Borka rtli en Si Laata pro pastempo kaj 

komercaj servoj. ■ v

S-ro h’ restanaj j  en Stara-Zagora, Bulgario, dankas ai la Del. en 

Bargas, Ŝipka, J anri bol, Kazan I k i, 1jOv6Ĉ» Pleven, Plovdiv, Buse,

Sliven, Slara-Zai kaj aliaj samideanoj pro ilia kunhelpo duni lia

Iaata propaganda vojado tra Bulgario.

S-ro Jos. Frischkneelit. Del. de UEA en \Valdstatt, Svis., kore 

dankas al S-roj Arabeno,;Del. en Genova kaj Pialti, Del. en Milano 

pro afabla gvidado. ;

S-ino Marie Baroch. MA ol Slenzka Ostrava OSU, kore dankas 

S-ron Ataita* I). Atanasio*, Del. de t EA eri Soli . han fratinon kaj 

S-rojn ( i se vaki kaj Georgie v pro afabla helpo dum vojago.

Al F-ino Klero* Hlavaoova, instruistino, Del. UEA Jungrnannova 

n-ro 6, l i ,  Praha-Smichov /Ĉeĥoslovakio) la Eskilstuna-e*perantif»toj 

kaj la jarkunveno de Sveda Esperanto-Federario, okazinta en 

stuna dum Pentekosto, plej kore dankas por bonege kaj akurate 

farita servo, kiun Ai kompleze kaj sinofere faris al ni neUkribante 

la notoj** kaj tekstojn de du kantoj.
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Reproduktejo de Zamenhofa poŝtmarko kun koverto por „Fermita Utero '

Laŭvola enkonduko dc Esperanto en la pli altajn kaj mezajn 
lernejojn cle la Saarteritorio

Regjerurigskornrni»sion dea Saargehieie»

Ahteilung fŭr Kultu» umi S<hulwe»eri

J . Nr. i i  <>90/37

Saarbrŭcken, don 18. Juli 1937

\V ir genehmigen, dali an deti hŭheren mid mittleren Scii ulon 

Enirante ais wulilfreie» Unterrichtsfarh eingefŭhrt wird. Wo 

geeignete h-hrer vorhanden sind, kaan die Einfŭhrung nocii 

ini lavendon Schuljahre erfolgen. E» vvSre ein Jahreskura mil 

«voi VVoehenst muleli in emer Kla**e der Mittelstufe (etwa Untor- 

sekunda) vorzusehen. Far spilter ist ein Ausbildungskurs fur 

Lehrer bealmichtigt.

gei. Dr. C o l i  i ii g

An dii- Herron Direktoron der hoheran Schulon; 

die Herron Rektoron der Mittelschulen, und au 

die Herron Vorsitzenden der Schulausschŭsse (Kuratorien).

li' ara Komisiejo ii*- lii Saarteritorio (Traduko)

Sekcio por Kulto kaj Instruado 

J . N-ro i i  990/27

Saarbrŭcken, 18-an dc Julio 1927

.Ni konsentas, ke Esperanto estu enkondukata kiel laŭvola 

instrua fako on la pli altajn kaj mezajn lernejojn. Kie trova* 

sin kapablaj instruistoj, tie la enkonduko povas okazi jam duia 

la nuna instrua j i i i . Rekomendinda estos dumjara kurso en

havanta du lecionojn posemajne en iu meza klaso (ekz. en la 

malsupra dua klaso) (germ. Lntersekunda: deka lerneja jaro). 

Kurso pli malfrue estas intencata por instruistoj.

Subskribo

Al S-roj direktoroj de la pli altaj lernejoj;

S-roj rektoroj de la mezaj lernejoj, kaj al

S-roj prezidantoj do la lernejaj reprezentantaroj.

La soveta posto honoras la kreinton de Esperanto
per eldono de poŝtmarko

Por honori la kreinto de Esperanto, D-ro Zamenhof, la soveta 

poito eldonis specialan pommarkon kies bildon ni reproduktas tie 

ĉi. Ni notu ke ĝis nun la polta administracio de U. S. S. R. el

donis memorigan pommarkon al scienculo Popov, eltrovinto do I' 

radio kun teksto en Esperanto; la dua, estas honoriga poitmarko

okaze de la kongreso de Sennacieco Asocio Tutmonda en Leningrado 

(1936) kaj la tria estas la nun aperinta. Plie estas uzata teksto 

en Esperanto sur la poŝtkartoj ordinaraj kaj sur tiu j por ekster

lando kun afrankita respondo. Krom tio specialaj kovertoj (Form

ita letero) kun enpresita pontoarko.
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Enkasigo  de la  kotizo 1927. Ni informas niajn Delegitojn, ke

gis la fino de Aŭgusto 1927 ne repagis la kotizon a5oo personoj. 

Je ta fino de la administra jaro 1926 UEA kalkulis 85oo anojn 

(sen la dumvivaj), el kiuj do repagis ĝis nun 6000 personoj. La 

proporcio de la nepagintoj do estas 3o proe. — Ni insiste petas niajn 

Delegitojn klopodi, ke la samideanoj ne formale eksiĝintaj realiĝu.

Deficito 1927. Pro la nesufice vigla varbado ni antaŭvidas

deficiton de ĉ. 10.000 frankoj. Laŭ ia propono de pluraj delegitoj 

ni dissendis kun la jarlibro specialan alvokon por libervola egaligo de 

tiu di deficito. Respondis al tiu ĉi alvoko la jenaj personoj pagintaj 

(en svisaj frankoj):

S-ro Carles Martinez Fernandez, Sevilla (grupo, delegito kaj 

membroj) 3o.— , D-ro Sigel, Detroit (Mich.) 384-— , S-ro Karl 

Wagner, Ilermannstadt (Transsilv.) 28.— , S-ro Dufrenne, Amster

dam (krome varbinta aron da novaj anoj) 20.— , S-ro Frode, Borg- 

Jiolm (Sved.) 7.— , S-ro Paulino Santiago, Maceio (Brazilo) 25.— , 
S-ro Rhodes Mariott, Bilaton (Angl.) 52.5o, S-ro Franz Xaver 

Braun, Wien, 7.50, Ges-roj Merkel. Alden (German.), 75.— , 

S-ro Carlan, Kumla, 6.85, F-ino Monod, Morges. a5.— , S-ino 

Offerhaus, 's Gravenhage, ooo.— , S-ro Josef Tichawski. Wallem

3.-, S-ro Moreau, S-ro Delvvig, S-ro Vrielink, Arnhem, 9.— , S-ro 

Brdchet, Bruli, France, 5 .— , S-ro Manuel Cuesta Ibaseta (Cuba),

5 .— , S-ro Naastepod, Nijmegen, 5.— , S-ro Jezclik, Praha, i . 5o, 

sume svisaj frankoj 1189.35. (Konto P. G.: deficito 1927.) 

La listo estas kompletigata per novaj pagoj.

Pluraj delegitoj kaj membroj penadis varbi novajn anojn kaj al 

ili ni esprimas sinceran dankon.

Por kovri la deficiton, la komitato de UEA jam akceptis pas

intan jaron la aranĝon de grandstila kolekto. Kvankam ni trovas, 

ke tia kolektado ne estas inda por asocio kiel UEA, ni tamen dis

sendas liston ai la delegitoj por enskribi la ricevotan helpkotizon por 

forigi la deficiton. La nomoj de la bonvolaj helpkotizantoj aperos en 

ila gazeto ..Esperanto".

Jarlibro  1928. Kun la nuna numero de ,,Esperanto" ni 

dissendas la „Oficialan Bultenon" N-ro 20, kiu informas pri la 

■preparo de la nova jarlibro. La delegitoj atente legu tiun in

formaron kaj laŭcele raportu al ni. De la regula kaj rapida plen

umo de uia peto dependas la pli frua apero de la jarlibro.

Reklam oj. El la jarlibro 1927 estas konstatebla, ke mal

kreskis forte la anoncoj-reklamoj. Ni opinias, ke oni povus atingi 

multe pli, se ĉiuj bonvolus energie klopodi. Ni tial nin turnas 

ankaŭ al niaj membroj ke ili sin interesu je tiu ĉi flanko kaj 

laŭeble subtenu la delegiton. La prezo de la reklamo estas jena 

(svisa valoro):

Tuta pago: 80 frk. Duonpaĝo: 5o frk. Kvaronpaĝo: 2 5 frk. 

•aŭ la ekvivalento en nacia mono rondigita por facila kalkulo.

Ni enkondukis malgrandajn anoncetojn, kiuj aperis en la 

Adresaro de la Delegitoj sub la urbo de la mendinto. Nur mal

multaj delegitoj atentis pri tiu ĉi aranĝo kaj decas, ke ni citu 

la ĉefajn:

D-ro Spielmann, Berii; S-ro Balkanji, Budapest; S-ro Karsch, 

Dresden; S-ro Tulio, Edinburgh; S-ro rektoro Trarbach, Elberfeld; 

S-ro Jaffe, Flint; S-ro Orri, Gefle; S-ro Bouvier, Geneve; S-ro

169 (25)

KI ieaj, Habelscbwt*rdt; S-ro Mittag. Hanno ver; F-ino Tha ». Ho- 

henelbe: S-ro Smetak, Hradec Kralove; S-ro Funkon, Kotu vii*; 

S-ro VVolf, La Chao» de Fonds; S-ro Peri, La Spezia; S-ro K6U. 

Leipzig; S-ro Humberset, Le Lucie; S-ro de Saldanha, Lisbon; S-ro 

Pedrazzini, Locarno; S-ro Goldsmith, London; S-ino Far gos, Lyon; 

S-ro Delanoue, Paris; S-ro Ginz, Praha; S-ro A. Snider Vincent, 

San Francisco; S-ro Bonini, Venezia; S-ro Langof, Vrhnika; S-ro 

Frev, VVien: S-ro Pulialo, Zagreb. Apenaŭ t r i d e k  l o k o j  

dume ni bavas delegitojn en pli ol 1/400. — Ni konstatas do, ko 

la varbado de la  delegitoj ne donis rezultaton kontentigan kaj pro 

tio invitas ankaŭ niajn membrojn kunhelpi por igi nian jarlibron 

pli riftan je utilaj informoj kaj samtempe partoprenanta al la 

malaltigo de ĝia kosto. La prezoj de trilinia anonceto enproa- 

ota sub la koncerna loko estas 5 svisaj frankoj aŭ la kotizo de 

simpla membro en la diversaj prezoj naciaj.

Entreprenoj. La notlibro restas daŭra la sama. Entrepreno 

rajtas je la servo de informpetado, enpreson de teksto de kvar

dek vortoj kaj jarlibron (ne la gazeton). Kotizo frankoj svisaj 

ia ,5o aŭ la koresponda sumo en naciaj monoj, kategorio do MA.

Por faciligi la varbadon ni aranĝis represon de modelo do la 

malgrandaj anoncetoj sendotaj al interesuloj laŭ peto.

G r a v a  I

Personoj dezirantaj entrepreni specialan klopodon por varbi 

reklamojn kaj anoncetojn bonvolu sin turni al la Contra Oficejo 

aŭ al la Ĉefdelegito se tia estas.

*
a

Decidoj de la kom isiono. Ka komisiono do I I V Iau konsilu

de la Direktoro aprobis la kreon de la jenaj teritorioj kaj la 

elekton de Cefdelegitoj:

Aŭstria teritorio: Ĉefdelegito: S-ro Erwin Gerhard Beriifeld, VVien II, 

Czerninplatz 8-1 \;

Bulgara teritorio: Ĉefdelegito: S-ro Atan** D. Atanasov, Obo- 

riŝte 68. Sofia.

La supraj teritorioj entas plene organizitaj. La delegitoj 

kaj rnembroj de I K A «•n Andrio kaj BttigtfM) bonvolu de nun 

sin turni pri ĉio al la ĉefdelegito, speciale pri i aado de dokumentoj, 

pago «I*- kotizoj, insignoj ktp. Per la kreo de tutlanda teritorio 

la ĝis nun ekzistinta teritorio W i e u (urbo kaj lando) ne plu ek

zistas. AI la ĉefdel**triio estinta S-ro D-ro Sos kaj al lia anstataŭ- 

anto S-ro Cech en Wien ni esprima* tie ĉi sinceran dankon por 

ilia afabla kunhelpo.

* * *

D e le g ita ro  d e  UEA .

Berehovo, ĈSR. D. S-ro VAclav itauba, ElektrArensk* 5 

Berlin, Diitr. 3 kaj 19. D. S-ro Feli* Byba, Ktiroerstr. 4 

Bregcnz, Aŭstrio. D. S-ro Edwin Gehrer, Rennbahnstr. 174 

Buenos /Urea, Argentine. VD. S-ro Andra* Villafranca, Calle Chile 1537 

Calata, Franclando. D. S-ro Georges Perrin, 8 rue de Roma 

VD. S-ro Hime Neut. Everaert, Rue royaie 22 
Georgswalde, CSR. D. S-ro Georg Erben, No. 631 

Graz, Aŭstrio. D. S-ro Karl Bartel, SchOnaugesse 6, II

VD. S-ro Karl Dttrscbtnid, librejo UI. Moser, Herrengasse 2S 
Habana, Kubo. VD. S-ro J. M. de Villa, Apartado 1324 

Haida, ĈSR. D. S-ro Franz Heller, No. 464

minsko v. Ĉechdch, ĈSR. D. S-ro Oldfich Ralio, ObĉanskS izilo tna 
Kodon i n. ĈSR. D. S-ro Jaroslav Hoftek, Homi plesovS 3 

VD. S-ro Antonin KrejĉiHk, Danick* ĉtvrt 48 

Kanton, Ĉinio. D-ro Wo» Keon, P. O. Bo» 88

Klngatovvn, Insulo S t Vincent D. S-ro Lawrence Gonsalves, P. O. Box 22 

O be ru rae I, Germanio. D. S-ro Wilhelm Mai er, Damaschkestr. 2, p.

Osaka, Japanio. D. S-ro Risuke Tsuji, Kishimatsudori 5, I 

Pardubice, ĈSR. D. S-ino RĜ£a VeverkovS, HronovickS 488

Pleven. Bulgario. D. S-ro Dimitro Borisov, Gara j

Rumburg, ĈSR. VD. S-ro Rudolf Wagner, Lange Gasse 26 

Ruse, Bulgario. D. S-ro Ivan Kotov, Str. Dojran 5 

Steyr, Aŭstrio. D. S-ro Christian Wagner, Spitalskystrasse IO 

San Adria, Hispanio. D. S-ro Salvador Amelia, Str. Enrique Vidal 
Turnov, ĈSR. D. S-ro Frantiiek fti dek, Stelan iko va 249 

VD. S-ro Karel T ute k, Riegrova 464

* * i,; . i
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Novaj delegito j:

AI* le* Bai nu, Fremdlando, Savoie. D. D-ro Jean Dardel, 12 r. des Bain» 

A u g u s t i ,  Pollando, Bialystok. D. S-ro Katan Warhaftig, polia kasto 17 

Bakov nad Jfzerou, ĈSR. S-ro Frantilek Pytloun, fervojisto 

Batu, Afriko, Guinea K i pa n o la. D. S-ro Alberto Diaz, Obras Publicas 

Bela Sla t loa, Bulgario. D. S-ro Ivan Davidov, oficisto 

Bllkovlf*. ĈSR , Morario. D. S ro Karel BrzokoupiJ, fervojoficisto 

Bergen, Nederlando. D. S-ro Arie Fascha, Russenweg 4 

Bobowaf Pollando, Mal. Polska. D. S-ro Chaskel Schuldenfrei, Rynek 

Bodxenyn, Pollando, Kielca. D. S-ro Stanislaw Bogdanowicz, Postk. IO 

Bolcchrfw, Woj. Stanislawow, Pollando. D. S-ro Arie Hoszowski, No. 340 

Brlg, Svislando, Valaj*. D. S-ro Hans Lauer, K ieee 'Haus 

Casamasslma, Italio, Bari. D. S-ro M. Berardi, Diresione poste 

ChJkteau d# Oa*, Svislando, Vaud. D. S-ro Jules Favre, La Prairie 

Ciaethorpaa, Hri*. Line. S-ro W. T. Gayfer, «Rose Villa1* Frederick Str.

ĈAsIav, CSR. D. S-ro Karel Zahradnfk, de firmo K. A da mee, hodin4ff 
Dtrby, Brit Darby. D. S-ro L. A. Church,!!. 225 St. Thomas Rd.

Doubrava, CSR., Silezio. D. S-ro Leopold Galutschka, No. 467 

Drohobycz, Pollando, Galicio. D. S-ro Chaim Altmann, Garbarska 3 

Dunkerque, Franclando. D. S-ro Arthur Emanuelson, p. ad. Solberg & Co. 

Krmsleben a. Harz, Germanio, Sa. D. S-ro Hermann Pietzner, instruisto 

Espluga 4« Francon, Hispanio. D. F-ino M. T. Dalmau Ruli, Abadia I 

Etroussat, Franclando. D. S-ro Gaston Charret, Aus Noir* par Etroussat 

Fleurus, Belgio. D. S-ro Ernest Fichefet, 19 Grand place 

VD. S-ro Feli* Hennuy, 43 rue de Bruselles 

Fllnt, Usono, Michigan. VD. S-ro R. P. Johnston, 1645 Seminole Ave 

Fundao, Portugalo. D. S-ro Josi Teisaira Lino, ĉefsekr. de V komunumo 

Gerlngswalde, Germanio, Sa. D. S-ro Otto Walthar, Kochlitzer Str. 2 

(«uttau, Germanio, Sa. D. S-ro Curt Ziescheng, Bahnhofrestaurant 

fluv ius, Finnlando. D. S-ro lisakki Ahonen, Aura 2 

Ivan ice , CSR., Moravio. S-ro Andita Ŝalbabovi, No. 23,1 

Katovvlce, Pollando. VD. S-ro Max Kloss, ui Wawelska 3, II 

Kazlu-Rŭda, Litovio. D. S-ro Atenas Prapuolenis, instruisto 

Kial, Germanio. D. S-ro Adolf Grossmann, jMgersberg 22 

Klava, Germanio, Pr. D. F-ino Helene Wolff, Emmerichstr. 28 

KovnArno, ĈSK., Slov. D. S-ro Josef Spruiansk?, Policajn? komisariat 

Konska, ĈSR., Silezio. D. S-ro Frantissek Stec, No 291 p. Tfinec 

KopMvnlce, ĈSR., Mor. D. S-ro Josef Neumann, Noi 189 

Kortrijk, Belgio. D. S-ro Cesar Vanbiervliet, WoIenstraat 3 

Kostan, ĈSK. Bohemio. D. S-ro Kurt Wessely 

VD. S-ro Mas Sasum 

Hreuzllngan, Svislando. D. S-ro Friedrich Biarhoff, Burgstr. 17 

Krugbtitte, Saa r. D. S-ro Jakob Schenkel, Siedelung Aschbacherhof 

La Unea, Hispanio, Cidis. D. S-ro Benito Anguieno, Escuela Carvantes 

Llns a. D, Aŭstrio, Obar-Cst. D. F-ino Sophie Cipera, Raimundstr.

Loulavllle, Usono Kent D. S-ro C. C. Faars, 3211 W. Parkway 

Mihaili, Bulgario. D. S-ro Ganta Jotov, musikinstruisto 

Mllejov, Pollando. D. S-ro Jan Fisser, seruristo 

Mfstek, ĈSR., Mor. D. S-ro Josef Jaro!, Markova 385 

VD. F-ino Mathilde Lukas, King. 5 

Na ubei m (Had) Germanio. D. S-ro Eduard Foara^r, Frankfurter Str. 19 

Newport, Brit. D. S-ro Grace Rhys Jonas, Fernglen, Qodfrey Rd.

Nydek, ĈSR., Silesio. D. S-ro Andrsej Kajfoss, No. 154

VD. S-ro Jan Kajfosc, No. 26, p. Bystfice nad Olzou

o  be rlis, Usono Ohio. D. S-ro Ederin L. Clarke, Profesoro, Oberlin College 

Ortakja), Bulgario. D. S-ro Trandafil Tra jano v, agronomo 

Parla (dua kvartalo) Franclando. D. S-ro Raimond Schwarts, 35 r. Fontaine 

Parkan, ĈSR., Slov. D. S-ro Karel Svoboda, NAdraif

Penerroya-Pueblonuevo, Hispanio. D. S-ro Josaio Rubio Morales, San Pedro 4 

Plrao, Greklando. D* S-ro Adam Asimakopoulos, PI. S. Konstanteno 12 

VD. D-ro Georgo Asimakopoulos, PI. S. Konstanteno 12 

Po£aply, ĈSR., Bohemio. D. S-ro Josef Marllk, Po€aply u Berouna v Ĉechŭch 

P1? i . tiis, ĈSR., Bohemio. D. S-ro Ing. Emil Andraschko, Badhausgasse 190 

Przeworsk, Pollando. D. S-ro Marek Drŭks, advokato

Probstau, ĈSR., Bohemio. D. S-ro Cyrill Bader, Turn atu «Probstauer Park*4 No. 223 
bei TepUts-Schttnau

Rakovnfk, ĈSR., Bohemio. D* S-ro Rud. KoUf, Ĉelakovsklho 612

K r liborjn, ĈSK., Bohemio. D* S-ro Hans Heidrich, instruisto

Ralchanau, ĈSR., Bohemio. D. S-ino Adele Kttppl, Btirgerschule

VD. S-ino Kamilla Schulz, Kindergarten

Keyk)avlk, Islando. D. S-ro Otavo KristjAnsson, Bergstadastr. 66
Romford, Brit Esse*. D. S-ro C. C  Goldsmith, 33 Crowlands Ave

Ritana, Pollando. D. S-ro Isaak Zaira nski, al. Sinna I

Koditan, Pollando. D. S-ro Tomass Niedzwieds, ui. Szosowa 18

Rozaochy, ĈSR., Mor. S-ro Jaroslav Grodl, R. u. Bystrice nad Pernit?nem

Rubi, Hispanio, Barcelona. S-ro Pere Escayol, Principe 6
S n n t ui k o de Chile, Cilio. D. S-ro L. E. Stfpulveda-Cuadra, Calle Carmen 1288 

Scarboroufh, Brit D. S-ro Sam. D . Brock, 39 North Marine Rd.

Salnijokl, Finnlando. D. S-ro Jaakko Ranta, fervojisto 

Sem bae h, Germania. D. S-ro Theodor Degan, pastro 

Sattans, ĈSR. D. S-ro Rndoll Ga Iteracii, No. 142 b. Teplits-SchOnau 

Skutarl, Albanio. D. S-ro Cuk Sintoni, komercisto

Slany, ĈSR. D. S-ro Josef Hronek, Evidence katastro d. p.

Sokolova, ĈSR. D. S-ro Mat£j Kovri, okros Parkan

Solo, Java, Ned. Indio. D. S-ro Soemidjo Brotomidjojo, H. J. S. Keprabon

Soloturn, Svislando. D. S-ro Robert Jenni, Steingruben 391

Splttal a. Donau, Aŭstrio. D. D-ro Adolf Halbedi, Bahnhofstr.

Spltz a. Donau, Aŭstrio. D. S-ro Rudolf Jedek, hotelestro

Svendborg, Danmarko. D. S-ro Thorvald Rye, teiegrafstationen

SzlkesfehlrvAr, Hungario. D . S-ro Ferenc Acs, Palotai ucca 77

VD. S-ro Janos Muller, Szĉchĉnyi ucca 89

San Fernando, Sud Ameriko, Cilio. D. S-ro Ed. Herrera Valenzuela Ave. 
Errdzuris 1070

$ibenik, SHS., Dalm. D. S-ro Ante Aleksa, Dolac

Taras vvetf, Hŭstrio, Salzburg. D. S-ro Alois Fink, Amtsgasse 3

Tantah, Egipto. D. S-ro Stessa Nicolaides, e-o Fabr»que Matossian

Tarnobrzeg, Pollando. D. S-ro Karol Miko!, popola instruisto

Telus, Rumanio, Trans. D. S-ro Adalbert Toader, Teius-Gara

VD. F-ino Nelly Cristen, Poitestrino

Thornton Heath, Brit. Surrey. D. S-ro Ch. Steel, 13 Whariedale Gardens

Tirlemont, Belgio, Brabant D. S-ro Emile Rodeyns, Av. de Louvain 62

Tudor Vladlmirescu, Rumanio. D. S ro Vasile Cucu, Tajlora

U U ,  Hispanio, Valencia. D. S-ro Generoso Plandis, str. Ruiz Zonita 39

Vancouver, Kanado. D. F-ino Doris Sevitle, 53-777 Burrard Str.

Vespron, Hungario. D. F-ino Illonka G. Fehrenteil, Festo utca 2

Vlmmerby, Svedio. D. S-ro Oskar Frode, Htigalid '

Vladislav, ĈSR., Mor. D. D-ro Frantttek Veteta, Vladislav u Tfebiĉe

Volovo, ĈSR. D. S-ro Emilian Fo tii I, direktoro de lernejo

VD. S-ro Bernat Farka!, instruisto

Vrŭtky, ĈSR., Slov. D. S-ro J. G. Sekerka, Dolnia Km ina 8
Waldsee, Germanio. D. Rektor J. B. Miller.

VD. Hauptlehrer G. Foflen

WIellczka, Pollando. D. S-ro D-ro Zygmunt Millier, W. te Krakon

Wien, Distr. I kaj 2. D. Ing. E. G. Bernfeld, Czerninplatz 5-14

Wlsnlcz, Pollando. D. D-ro Isajo Fragner, W. Ĉe Bochnia

Zablerz6w, ap. Krakon-, Pollando. D. S-ro Jdsef Fudro, No. 64

ZAbfeh na Morava, ĈSR. D. S-ro Frant. Marta, lernejdirektoro

Zyzn<5w, Pollando. D. S-ro Bronialaw Pruc, Z. ap. Strzyz6w n-W.

En la jenaj loko j provizore ne p lu  estas de leg ito j;
Airdrie, Skotlando; Bamako, Afriko; Bendoredjo, Java; Bilene-Macia, Portu

gala Afriko; Bordighera, Italio; Borgholm, Svedio; Bfeznice, CSR.; Camden, Usono! 
Charvatce, CSR.; City of Andrews, Usono; Cleveland, Usono; Cadca, CSR.; Detvn, 
CSR.; Deutsch-Giesshiibel, CSR.; Dolany, CSR., Doubravĉany, CSR.; Eemnas, 
Nederlando; Elbing, Germanio; Feled, CSR.; Fleury Ies Aubrais, Franclando; 
FrvlUt, CSR.; Glienicke, Germanio; Buldstock, Saar; Hattingen-Ruhr, Germanio; 
Helemba, CSR.; innergefield, CSR.; Issy Ies Moulineau*, Franclando; Jersay City, 
Usono; Kuialov, CSR.; Lodelinsart, Belgio; Lom, Bulgario; Luck, Pollando; Luia, 
CSR.: Lys4, CSR.; Mablethorpe, Britlando; MKhrisch TrUbau, CSR.; Manaos, Brazilo; 
Neuern, CSR.; New Duluth, Usono; Obergrund, CSR.; Onundarfjtirdur, Islando; 
Padang, Sumatra; Pilhava, Finnlando; Pinhel, Portugalo; Planitz, Germanio; 
R4bapord6ny, Hungario; Rabaul, Nasr Guinea; Radoiovce, CSR.; Rathskirchen, 
Germanio; Savigny sur Orge, Franclando; Signa, Italio; Stupava, CSR; Sueba kolo 
Zywca, Pollando; Sukeva, Finnlando; Santa Isabel, Afriko; Tiegenhof, Danzig; 
Tirnovo, Bulgario; Towson, Usono; Vorderbruck-Gutenstein, Aŭstrio.

Svisa Esperanto-societo
La ĝenerala jarkunveno de S. E. S. okazos Dimancon, 9 Ok

tobro en Hotel Schioeizerhof, en Olten.

P r o g r a m o :

Sabaton, 8 Oktobro, 15 h . :  Ekzamenoj (kandidatoj petu in

formojn kaj enskribigi ĉe la Prezidanto de la Ekzamena Komisiono 

de S. E. S., S-ro Stroele, Maujobia 7, Neuch&tel.)

Sabaton vespere, 20,15 h . :  Publika propagandkunveno kun pre

legoj de prof. Millier (Zurich) kaj D-ro Privat (Geneve).

Dimanĉon matene, 9,15 h .: Konferenco pri kursgvidado. Ra

portoj kaj diskuto pri tiu ĉi temo: ..Kiel gvidi kaj kiel utiligi 

Espe ran I o-kurson ? ‘ *

Dimanĉon matene, l i  h .: Laborkunsido de S. E. S.

Tagordo:

1. Alvoko de la grupoj.

2. Raporto de la Centra Komitato.

3. Raporto de la kasisto kaj kaskontrolintoj.

4. Diskuto pri la raportoj.

5. Fikso de la kotizo.

6. Radio-kursoj kaj paroladoj.

7. Elekto de nova ĉefgrupo (Gen&ye malakceptas pluan 

elekton.)

Posttagmeze 13 h .: Komuna tagmanĝo.

Posttagmeze 15 h .: Dua kunsido (laŭbezone).

Posttagmeze 16 h .: Ekskurso.
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Niaj mortintoj

hun sint i btduŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj 
samideanoj. Al iliaj fam ilioj ni sendas la esprimon de niaj respekt
plenaj kondolencoj.

S-ino Thooris, patrino de nia Delegitino en Bruges, Belgio, F-iuo 

\ vomi* Thooris.

S-ro Rodolfo Horner (Rodonero), iama internacia sekretario de 

la Kristana Unio de Junaj Viroj (centro en Ĝenevo), mortis subite 

atinginte 62 jarojn. S-ro Horner estis fervora unionisto kaj ef

pe ran to . Disponante fundajn lingvajn konojn, li faris grandajn vo

jarojn kaj laboris en Usono, Portugalo, Hispanio por la K. U. J. V. Ce 

la esp. kongresoj en Praha, Helsinki, Nurnberg kaj Wien li estis 

oficiala delegito de la Ruga Kruco, Centro Ĝenevo, kaj inuitaj sam

ideanoj memoros tiun simpatian diam junan kaj fervoran samide

anon. Eksiginte el lia ofico pasintan jaron la sorto lin forprenis ne 

lasinte al li merititan ripozon post laborflua vivo. H. J.

S-ro Ivan Miftailov, ano de la grupo en Radomir, Bulgario.

F-ino Suzanne Blan. instruistino de la grupo en Dijon, mortis 

pro fervoja akcidento.

a m u z o  k a j  S e r c o .
Red.: Alessandro Mazzolino FANO, via Garibaldi 20 

(Marche, Italio).
Solvojn senpara al la supra adreso. — La nomoj da la solvintoj astos publikigataj.

Solvo]: 151 =  Nesanigeblaj malsanoj. | Ne estas ja surdulo 

pli surda ol surdulo, kiu tute | ne volas aŭdi, nek blindu!’ pli 

blinda | ol tiu ne volanta vidi. Kontraŭ | novaĵo Ciu, eĉ bonega, 

staras | la ada malhelpaĵo de I’ estinto, | kiu per sia tuta blinda 

forto | batalas kontraŭ morto. —  152 =  La falintulino. | Ne diru 

vi insulton | al la falintulino; | krom D io kiu scias | sub kia 

Sargo falis | la malfeliCulino? — 153 =  Sondo ; —  154 =  S iam o ; 

155 =  Pek ino.

156. Alumetludo.

□
Jen (kvankam neregula | distanco Ĉiu estas inter la | literoj) 

nomo de | ĥemia elemento: Ŝanĝu ĝin, | alilokante nur du erojn, 

en | arbaron por promeni | laŭ art’ Ĉirkaŭbarita; poste jena | 

aferon vi per nur | de unu ero movo | plenaliigu en | utilan, 

kvankam tre malpuran beston.

S’ '

S-ro D. Ju lio  Belenguer Suez, fidela delegito de UEA en le- 

ruel, Hispanio.

S-ro Fernando Zacche, delegito de UEA. en Mantova, havis 

la malfeliĉon perdi amatan infanon, Fernando.

S-ino Montserrat, patrino de nia agema vicdelegiot en Barce

lona, S-ro Ferdinando Montserrat.

F-ino Algerina Peckover o j Sibaldsholme, Wisbech, anino de 

UEA kaj subtenantino de la eldono de la Biblio de Esperanto, 

fervora esperantistino.

Sinceran kunsenton!

157. Tcmp’ estas mono.
Riĉaĵo estas, kies malŝparulo | kalkulas ne la indon: | ra

pide pasas ĝi, kaj ne revenas; | al ĝi la kapon fortranĉinte ni j 

ricevas maloftaĵon tre valoran.

158. En Roni' antikva.
De konsonant’ kaj de a lkoho la j | nomoj estigas nomon | de 

plac’ de Rom’ antikva, destinita | por publikaj diskutoj.

159. Heterogena adicio.
Aldonu al numero tricifera | parencon, kiu olte | maljuna 

estas, por ricevi etan | moneron amerikan.

160. Pitagorano.
Nom’ de litero en la nom’ de ulo | loĝanta apud nordaj maroj, 

jen | alia nomo, tiu | de unu el la du | amikoj famaj, kiu | 

pitagorano estis.

16 1 . Fiksaj iradantoj.
Ho legant’, aferoj kiaj | ĉiam iras, ĉiam iras | halton faras ja 

neniam, | kaj samtempe kiuj en | sama ejo restas Ĉiam?

Petoj al Ges-roj solvontaj:

1. V o lu  atenti — mi petas —  pri mia nova adreso.

2. Klarege skribu, kaj substreku ĉiam la fami!-nomon.

3. Memoru, ke Ĉiu aboninto de Esperanto povas kunlabori 

en ĉitiu rubriketo: la senditaj enigmoj estos publikigataj laŭ ebleco.

A. M. 

La nomoj de la solvintoj en la posta numero.
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ŝ /IKO
Gvidanto: Fr.Hŝjek, Praha-Nusle, Pfemyslovo ndbf.396. ĉefiosl

Cion kio kom eni#» lakon , sendu «enper* a l la gvidanto.

Problemo N-ro 203. 

B. M. J . Marx, Leiden

(Naderlanda turniro 1899)

a b c d  e I g h

Problemo N-ro 204. 

St. Triala, Brno
(S acbov l Li*ty 1900)

b c d e f g h

a b c d e I g 

Blanko matas per la 2-a

Problemo N-ro 205. 

A. M. Burmelster, Reval
(Sachm atnyj Jurnal 1900)

b c d e I g h

a b c d e f g h 

Blanko matas per ia 2-a movo.

Problemo N-ro 206.

Fr. Hii)ek, Praha

(O rig inalo)

b e d e f g h

a b c d e I g h a b c d e f g h

Blanko matas per la 2-a movo. Blanko matas per la 3-a movo.

Solooj de la problemoj:

N-ro 199: I. RI3—e3 ktp.; N-ro 200: I. R b 5 - b 6  ktp.;

N-ro 201: I. Rb5— b6, 16-15, 2. D h 5 - d l  ktp.; I. — , d5- d4 ,
2. RbbXb7  ktp.; I. — , Re4—d4, 2. DH5—e8 ktp.; 

N-ro 202: I. R !8-g8 , h3~ h2 , 2. D d 5 - I3 , h 2 ~ h lD ,
3. D !3—a 3 -f Ra8—b8 (Ta 7), 4. D a3—18 ( 6 x a 7 )  m.

Aloenis /justaj solooj de la problemoj:

I 1» I *  K i 1, * " -* ' ° w*  ‘ S  S i. Dabroertki, K rzem ieniec!
.oa  X  H _S u d ,n «- 195, 1% , 198 Th. R a b in to n . L ive rpoo lI
195, 1% N. Van Wlnge, H avera ; 197, 198 L. Q . f lv id , C oursan-H ude .

C . Ri

N-ro 20. Ekludo neregula.
Ludita dum  la intarnacia turniro an M arano an Decembro 1926.

B lanko : P r a e p o k a  (Polio)

1. e2—e4
2. d 2—d4
3. C g i—«3
4. Ki I —d 3
5. 0-0
6. Ke I —e 3
7. Dd I—d2 
S. Ke 3—h 6
9. Cb I —c3

10. Ce 3-a 2 
U . a4—a5
12. Kb 6-14
13. e 2—c 3
14. C l3X g lII

N igro : Patlay (Hungario)

SfcSt
KI 8 —a 7 
a 7-a 6 
Cg 8- a  7
0 -0
TI8—a8 a 
Kg7-h8
Cb8 —e t

6~d5 b 
2-15 

17—l i  
g 6—g5 e 
l6Xg5

t

15. K I4 X g 5
16. g 2 - g 4

17. g 4 X I5
18. 15— 16
19. K d3—g6-|-!
20. D d 2 — d3  -I- 

■H3 +  
1411 g

•.U. IZU 4»
21. D d3
22. Ce 2
23. Rg  I —h 11 

. TI I - g i24 - + kaj 
nigro rezignis (a r  
post K g 5 sekvus

25. T X g 5  +
26. T g l mato.

D d 8 - d 7  
h 7 - h 6  d 
h 6 —h 5 
R g 8 —17 
R I7 X g 6  
R g 6 —n 6  I 
R h 6 - g 6  

5X14 
8X16

R X g 5

*  £ f r. k'  .* •*" ,«**• post K h b  re tro rao vi la  kuriaron ja h  8. -  b  Komencas 
m albonig i la nigra ludo. —  e  C i tia  inovo «ajnas preskaŭ a lvoki la oleron de la 
M — fci nguro. —  d  Per tio  estas akcelata la gajno al b lanko . —  a  Profunda kai 
grandstile kom binita . —  !  H I KI 7 sekvus m alo  jam  per tri m ovoj D h 7  - f, R I8,

cm » *22. D X h  8 4-, RI 7, 23. D g 7  m . -  g  Belega 
akcepti la okron , por sekvigi la  katastrolon.

de la atako. Nigro devas

R E K L A M O
MALLONGIGOJ: L =  letero. PK  = 

llustrita i. PM =  poŝtmarkoj. bfl = 

kci. s» kun ĉiuj landoj. Esp-aĵo

fotografejo, gaz.

poŝtkarto. P I =  poŝtkartoj 

poŝtmarkoj sur bildflanko. 

= Esperantaj, fot-ajo =  

gazeto.

A ten tig o !

L a  personoj anoncantaj havas la m oralan devon respondi a lm enaa unufoje a , 
ricevitaj petoj, k la r ig a te  ĉu iii desiras aŭ ne deziras daŭrig i ia korespondadon 
Km  ne respondas peton konforman a l sia anonco, tiu  m alutilas a l la internacia

korespondado per Esperanto.

Korespondado
Intersango de objektoj

Aŭstrio .

R lad  (Innkreis). S-ro H . Jungschafler, instruisto, gaz. ii., P I b il.

Belglando.

Bruxe lle&  S-ro R . Brihay, 44 rue de l’O rga, serĉas gekorespondantojn M l., (ian i 
respondos.

S-ro V ictor Lamberts, 286 Bd. Lam berm ont, P M  ati P I kontraŭ tut- 
m onda j m teriang-klubrevuoj.

M ortael (Antverpeno). S-ro M aurice Pairon, Langeveg 19, P M  kei., sendas taj 
sam an kvanton de Belgujo, Nederlando aŭ  Luksemburgo.

S-ro Q<r. D e Boe*. 24 Prins fllbertstraat, serĉas N-rojn 251 
kaj 252 de ..Esperanto" (JuUo ka j A ŭgusto  1921). K iu povas hav ig i ilin  a l l i ?

Britlando.

B r lg h tlln g se a  (Essex). S-ro K ap itano  Charles B . M organ, 41 Church Road, P I bH 
kun gesamideanoj t iu landa j. Nepre respondas.

S ou th  S h ie ld s  (Co. D urham ). S-ro Jack Cooper, 218, Ocean Road, kun  muzik- 
profesiuloj tu tm ondaj.

Bulgario.

E k l- Ŭ um a ja . S-ro A risto D . Kolarov, str. Jazag i 145, L , PK , P I kei. pri d iv e n a j
temoj.

Golem o-Selo (K azan lik ). S-ino E lizaveta M . Krezteva, L, PK , P I k tl. pri d iversaj
temoj.

jam bo ). S-ro Mois Angel, 22-jara Iraŭlo, olicizto Ce Po likar Basan, P I b il, L  kei. 
kaj precipe kun  A m eriko , certe respondas.

Popovo . S-ro Ivan  Jurdanov M arkov, fot-ajoj kci.

ĉeĥos lovak io .

Bzcnec n a  M o rave . S-ro Bedfich K uhner, PM  kei.

C erveny  Kostelec. S-ro Z den ik  S  k a l s k  j), iotograiisto, P I, PM  k « . ,  Ciara respondas.

D o m a illc e . S-ro K . SjJkora, Ce P. H ana  137, L, P K , PM  kei., Ciara respondas.

H rantce  n a  M orava . S-ro R udo li PoupJ, m ilitakadem iano , 3 rota, P I, L  kei., nepre 
respon dos*

H ran lca  n a  M o ra v a  S-ro Karel l i b o r s k i ,  m ilitakadem iano, 3 rota, P I, L  t t i .  
Tu) ka j certe respondos,

t ir a n ie *  n a  •M orav ia  S-ro V ratis lav Skope^ek, m ilitakadem iano , 3 rota, P I k  CL

^ m ^ sJS1 M orttv** S "ro FranU lak V afeka , m ilitakadem iano, Pod Kostfem  25, 
r i ,  L  kci.

M n lchovo  H r a d iita . S-ro Zdenko f l .  B la iek , advokata oliciato, P M , P I kei.

O lom ouc . S-ro R ichard  U tika I, letitananto, 25-jara, Cesta  u i. 8, P I, L  kun  fraulinoj 
a lilanda). Certe respondos.

P l3 *“ -n  S "r® R “ b ,r t  B loch' P o uk tzko v *  d  st fedoa m inisterstva p o it Praha-Sm ichov, 
FI Mbi PM, tiam respondas.

Teplltz-Schfinau. F-ino Laubine Causner, Richard-Wagnerstrasse I ,  P K , P I. L  kei. 

T lc h lo w lU  a . E lbe , N-ro 53. S-ro Franz Schiller, PM  kun Eŭropo.

San Fernando (Colchagua). 

San Fernando (Colchagua).

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

Kanton.

ĉ ilo .

S-ro Jorge J irdn  U rbina, Hotel S. Fernando, P I kei. 

S-ro E . Herrera Valenzue la , P I kei.

ĉ in io .

S-ro Beau Y. Chan, adr. F a . F. Feld, p ri kalendaro kaj diversaj tem oj kei 

S-ro W un Kwok Chun , P . O . B o* 88, L, PK , P I kei.

S-ro T impo W ong, studento, P . O . Box 88, L , P K , P I k a  

S-ro Yeung W ang C ha i, studento, P . O . B o* 88, L, P K , P I k « .

S-ro K itch in  S. Tsen, Sun  Y a t Sen University, P I kCL 

S-ro Ken C h i L in , studento, P . O . B o* 88, PK , P I kei.

S-ro L aŭ  Pak  Hira, P . O . Bo*«88, L , PK , P I kei.

S-ro H ua Tzu C h in , po lto lic isto , P . O . Bo* 88, L , P K , P I kci.

S-ro Janva Kwok, P. O . B o* 88, P K , P I kei.

S-ro Bro k  L i, P. O . Bo* 88, PK , P I kei.

S-ro Ta-kwang W u, edukisto, P . O . B o* 88, PK , P I kCL
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Franclando.

Armisson (Hude). F-ino Noelle Romain, tendas PM francaj kolonioj kontraŭ PM 
Ciu landaj*

Tblers (Pny de Drtma). S-ro Bourgade. 62 rue V. Hugo, PI bil ML Ĉiam kai 
tuj responda!. '

Mftcon (SaOne et Loire). D-ro Armand 5 Rue Guichenon, PM kei

Germanio.

“rssia.! ̂  ĥr ""l  ■*. i— » ^
Hoffnungsthal bei KCln. F-ino Lotte Mielau, instruistino, ĉe Fran Merkens sercas 

francan korespondanton.

Hirschberg, Scbles. S-ro Alfred Dittrich, SchilUenstrasse I I , PK, L kun la tuta 
mondo. Nepre respondo*.

Hispanio.

Barcelona. F-ino Anita Vila, str. Mediana S. Pedro, 2! bis 5°, PI kCf., nur kun 
fratulinoj. Respondo garantiite.

Hungario.

Gjrfir. S-ro Ernenko Gold informas ke li malsanigis kaj provisora tesiras 
korespondadon. r *

Irlando.

Dublin. S-ro Vere 0 ’Ratigan, instruisto, Ormonde Academy, Rathmines, L, PK, 
PI bfl, gazetojn. Nepre respondas. Temoj instruaj, komercaj, generalaj.

ita lio .

Como. Prafilo Pierino Castiglioni, Via S iti Eman. 35, 21-jara komercisto, L, PK 
r  i kci*

Palermo. S-ro F. Pantaleone, Via Roma 175, L, PI, precipe kun fraŭlinoj kaj sin- 
tormoj. Nepre respondo*.

Kostariko.

San Josi. S-ro Alfonso Canosaa, petas pardonon al siaj korespondantoj Car Ii pro 
privata: aferoj, forestas de la hejmo kaj ne plu povas korespondi.

Kubo.

Habana. S-ro Augusto Arias Milln, Str. Empedrado 42, PI kei.

Luksemburgo.

Rodanca. S-ino Anny Schoeters, nur PM prefere valorajn kun seriozuloj, bagat«l- 
ajojn ne akceptas.

Nederlando.

flmsterdam. S-ro N. Zilver, Bo* H. S. P. 1055, Damrak 95, PM kei.

Palestino.

Haifa. S-ro M. Q. Leuchtmann, P. O. B- 369, L, PK pri ekonomio kaj proksima 
oriento, PI nekovritajn.

Pollando .

Brodnica (Pomorze). S-ro Henryk Feldkeller, studento de tooi. kat., str. ogro- 
dowa 12, L, PK kĉl., Ĉiam respondas.

Kolomea. S-ro Antin Karatnyckyj, VD. de UEA, Jahajlonska 40, PM kĉl., ne 
sendas unue, ĉiam respondas.

Rumanio.

Arad. S-ro J. Wohlberg, Bul. Reg. Ferdinand 46, PM nur kun seriozaj europaj 
r ! a telistoj, escepte Hungarion, Germanion kaj ĉeĥoslovakion. Sendas rumanan PM.

Ciuj. S-ro Florian Amaru Paraschivescu, doganoficisto, Vama - Ciuj- Intrepozite, 
L, PI, gaz. kĉl.

Petrosani. S-ro I. Kozma, Str. M. Eminescu 29, PI, L kĉl. Certe responda*»

Sovetio*

Sebastopol, Krimeo. S-ro A. Ŝidlovskij, ui. Karl Marks 60 kv. IO, PI, L pri tiaj 
temoj, escepte politikaj.

Sebastopol, Krimeo. S-ino Rimma ŝidlovskaja, ui. Karl Marks 60 kv. IO, L, PI kĉl.

Sebastopol, Krimeo. F-ine Ara Ter-Ezegelian, Korotkij pereulok 2, PI, L kĉl. pri 
Ĉiuj temoj, escepte politikaj, france kaj esperante.

Svedio.

Fyrunga. S-ro Eryk Brenander, PK, PI, L kĉl., certe respondos.

Svislando.

Schaffhausen. S-ro A. Tobler, Bogenstrasse 2, L, PK, PI, PM kun seriozaj sam
ideanoj de ĉiuj landoj.

Usono.

Clinton (Missouri). S-ro Elmer 0 ’Hamilton, 637 W. Jefferson Str., PI bfl kĉl. 

Clinton (Missouri). F-ino Edith Watzon, Route 3, PI bfl kĉl.

Clinton (Missouri). S-ro Re* Booth, 517 N 2nd Str., L, PI bfl kĉl.

Clinton (Missouri). F-ino Betty Booth, 13-jara, 517 N. 2nd Str., PI bfl H A  
Rich HHI (Missouri). S-ro J. W. Joster, Route 6, PI bfl kĉl.

Newfane (N. Y.). S-ro C. E. Case, L nur kun sinjoroj pri belerto, temperamentaj 
dualaj naturoj ktp.

Philadelphia, Pa. S-ro Henry W. Hetzel, UEA-del., Higb School for Boys, Phila
delphia West, L, PI kĉl* serĉas korespondantojn por siaj lernantoj 15—20-jaraj.

Petoj kaj Proponoj
lnternacia Komerco

Administrado de domoj. Domadministradon kaj aĉeton de domoj en Berlin pri
zorgas rapi . kei fidinde. Ernst Nippert, Schlossallce 42, Berlin-Niederschttnhausen.

---—------ ---------—--------------- -- - - , 1  ----- „T , --- - I ri I-UJ JU ru—I I—ur
Alvoko. Iliria samideano, delegito de UEA, vicprezidanto de juna loka grupo, danke 

ricevus tiuspecajn esperantajn presejojn, kiuj estos uzo:* kial propagandiloj. 
Helpu nian lokan propagendon por UEA! Sendu gin al S-ro Rodeyns Em., 
Avenue de Louvain 62, Tirlemont, Belgujo.

Atentu. Demandinte kredindan helvidantinon pri farotaj entreprenoj en German
ujo, li sciigis al mi, ke grenda mara katastrofo okazus en la dua parto de la 
nuna jaro. Si ankaŭ diris al alia persono, ne vojagi nun al Ameriko, ĉar granda 
ventego detruos ĉion surmaran. En la jaro 1928 la dangero estos for. Mi 
deziras ke li estu malprava. Helpema ano de UEA.

Best-torturo. Bestamiko aŭ juristo! Mi verkas disertacian pri bestprotekto kaj 
jure punado pro beattorturo. Kiu bonvolas sciigi al mi la staton en sia lando 

nomi koncernan literaturon? Norbert Pitz, juristo, Leostrasse 5, Kflln, Germ.

CefiosTovaka samideano, S-ro Ŝintak, estas petata doni vivsignon al S-ro Borel,
I Ouai ( «dude Bernard. Lyon! Samideanoj konantaj lian adreson bonvolu sciigu!

Edzigo. Arbara ingeniero de pola-rusa deveno, mesaga amanta belecon en ĉiuj 
aperoj, deziras trovi per korespondado fidelan amikinon belan gracian vere 
inteligentan kaj bonkoran. Adreso: A. Golachovski Oranyz, Vilenskiej, Pollanda.

—• - * • •••• -- - * '  * r"r "  ~ ^ ~ m' ■**-  ̂*1 “ - '■ ■

Filatelistoj! Por 2 0 0 - 500 PM el via lando mi donas saman kvanton de Italio, 
kolonioj kaj Malta Insulo, sendos ankaŭ la saman valoron. S-ro F. Pantaleone, 
Via Roma 175, Palermo.

Filatelistoj neeuropana). Por 300 neeŭropaj nedifektitaj PM (gis IO de ui.u speco) 
mi sendas n , istrile 200 de Danzig kaj Hjvarujo aŭ laŭ deziro 1000 de Germen- 
ujo. S-ro Schultze, Virchowstrasse 9, Kttslin (Pommeru), Germ.

Franca lingvo. Lernu francan lingvon rapide! Postulu informon. Pago po leciono 
aŭ po kurso. Professeur Bousquet, Impasse Lefort U, Le Havre, FranĈe.

Gazetoj. Mi aĉetas ekzemplerojn de Esperanto-gazetoj el Ia jaro) antaŭ 1910, spo- 
( iale de *i.a h s p t* rentisto“ eldonita de Zamenhof. Proponu kun datoj kaj prezoj 
al F-ino Rosa Brunnea Schimmelgasse 14(7, Wien III, Aŭstrio.

Gvidlibretoj de urboj deziras por loka propagando kaj petas sendi al «Verda 
Stelo4*, D-ro Kaupp, Kaiserstrasse 61, Kaiserslautern, Germanuja.
, , ,  -r|.f|_xr|_ |r| ; nm +  '  , , , t m ih l tau ..........................................................................■■■■■ ■ iliaj n . ■■■-■Uii i ...........I........... — i.» n■«. « a » . . , ,

Homara Interkonsento terea* en diversaj landoj oficistojn kaj oficistinojn, kiuj 
senpage akceptas formi grupojn de .Tutmonda lnterkonsento de la Oficistoj*. 
Adresu al S-ro K. Behrle, Liebigstratse 35,11, Berlin O 112, Germanujo.

Jarlibro) de UEA. S-ro Ebbe Linder, HammarS, VHrmland, Sved., deziras akiri 
jarlibrojn de UEA antaŭ 1925, malmultekoste ali kontraŭ alia objekto.

Karakterprlskribado cl manskribo, prezo UEA-bll.to de 5 sv. fr., I dolaro aŭ 
samvaloro: F-ino Q. de Waart, Bo* 23, Hilvcrsum, Holland. Sciigu sekson, agon, 
naciecon. Rekomendita respondo.

Komerco kun Turkio. Eksporton kaj importon reprezentas; Izmirde, Halim Aga 
Tcbarchousinda, Jeni sokak 6. jazi hane de komisiongu Ali Iihami Ve ŝakir 
Mcmdeuh Bey, Smyma, Turkio. Ni povas eksportigi tapilojn, tabakon, olivojn, 
figojn, olivoleon.

Kristanoj. C. E. (Kristane Penadantaj) kaj tiaj esperantistoj tutmondaj) ĉiu  vol
anta anigi je Kristana Koresponda Rondo sendu adreson al R. Banhani (.Inter 
Ni“), 560 Station-street N. Carlton, Mtlbourne, Aŭstralio.

OIIco. Forstingeniero, finstudinte le terkulturan altlernejon en Wien, 29-jara, parol
ante flue la lingvojn germanan, Ceĥan, esperantan, iomete francan kaj anglan, 
dankus por ia ofico et ekster Eŭropo. Se necese, li deponus katidon gis frankoj 
svisaj 10000,—. Estante plensana, tre energia, li estus kapabla preni sur sin 
ankaŭ alpakan oficon en iu entrepreno. Adreso: Ing. Hans Hoschtalek, Ĉeskĉ 
Budĉjovice, Komentkeho 62, Ĉeĥoslovakio.

Peto pri helpo. Malrica karbministo en granda mizero kun familio kvinpersona 
pztas bonhavajn samideanojn je helpo. Indecon konfirmas la fefdel*gito en eho
slovakio, S-ro Sklenĉka. Oni adresu: Josef Ittner, Neudorf Herrlich. ĉeĥosiov.

PoSlmarkoJ. Kontraŭ 200—500 bale uzitaj pottmarkoj vialandaj, mi endos britajn 
kaj brit-koloniajn saman kvanton kaj valoron (laŭ Yvert 1927). Nek pli ol dek 
samajn, nek difektitajn. W. M. Appleby, N. R. P. (UEA 13237, grupsekretario), 
Clarence Street, Cheltenham (Gios.), Anglujo.

PoStmarkoJn-kolektuloJ I Mi vendas 3000 miksitajn poltmarkojn por Sro. 1,50, 
2000 postmarkojn (fiuj diversaj) por Sm. 5,-, 3000 poltmarkojn (Ciuj diversaj) 
por Sm. 12,50. Porto aparte. Mono antaŭe. Prezlisto sen mono. Plej malmult
kostaj prezoj. Skribu al Willy Georg Schulze, Dresden A 16, Pfotenhaucrstr. 31, 
Germanio.

Redakcioj! Gazetistoj! Eldonistoj! Propagandistoj vin kor. petas la subskrib
into por senpaga kaj sendeviga alsendo de gazetekzempleroj, broluroj, propagand
iloj ktp. Li deziras traduki hungarlingvan el la ricevotaj gazetnuroeroj konvenajn 
artikolojn kaj aperigi en junulara gazeto. Lin interesas Cio, kio povas interesi 
studeman junulon; precipe ta ekstrema Oriento, Azio, Afriko, Aŭstralio kaj ne 
malpli Ameriko kaj Eŭropo. S-ro Julio Csapŭ, VD de UEA, UI str. Cipr. Po- 
rumbescu 18. Timisoara, Rumanio.

Reprezentantoj, revendistoj de Ciuj landoj, metu en sekurejon vian profiton! Kiujn 
kosmetikajn kaj kemiteknikajn mastrum-bezona|ojn serta* ateti vi? Bonvolu 
sendi al ni specimenajojn kaj postuli nian prezoferton sub N-ro 25255 per la re
dakcio de .Esperanto*.

Rusa lingvo. S-ro Kbo Yok Siang, Slomprettan 25, Sourabaya, Indio, lernas la 
rusan lingvon aŭ perfektigi en gi, skribu al mia instruisto S-ro I. ŝirjaev, Baklanka, 
Vologda gubernio, USSR.
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Spiritualisto)! Etias lra grave! Mi vanda» libro jo-verkojn da lama spiritualisto 
D. D. Horn. malnova «ldono, anei® kaj france. Korespondas franca, germana, 
esperanta. /Adreso? S, Malrovsky, Villa das peupliers, Saina Julien en Genevois, 
H. Savoie, France.

Stenografio. Kki) samideano) bonvolas disdoni senpagajn prospektojn pri * Steno
grafio por esperantistoj* inter gesamideanoj en sia loko? Kiom da ekzempleroj 
mi povas sendi al vi ? For vi mi kunsendos balan bildkarton pri la plaj granda 
nederlanda fervoj-ponto. Adresu: S-ro B. P. Roubos, UEA-Del., Noordendvk 90, 
Dordrecht, Nederlando. o ^  :#

.Sango — Korespondado — Atelo! Kiu al mi sendas utitajn postmarkojn de sia 
lando, ricevos laŭ sia deziro aliajn pottmarkojn aŭ librojn, polt m a r kkole k ti i bron, 
monon aŭ alian ekvivalenton, /Afoletero petata. Salutante Willy Qeorg Sehulze,

. Dretdan H 16, Pi o i en ha uersi*. 31, Ciermanio. v V

Turka lingvo. Mi serĉas turkan samideanon por korespondi turke, intertenis 
germanajn kaj esperantajn librojn kontraŭ turkaj. S-ro W. Pawelski bei Scbenk, 
ĥrurinwstrass< 17,1, Berlin-Tegel, Carman.

tfTutmonda lnterkonsento de la salajruloj*. Por akiri informojn skribu al S-ro 
K Bahria, Liebigii. 35, II, Berlin O 112, Germanio.

Vendaa kolektojn de «Esperanto Triumfonta*, «Haroldo* «La Movado**, «Policisto* 
kaj aliajn esperantajn publikigejo^. D-ro Brock, lnternacia Instituto de Agri
kulturo, Villa Humberto I, Roma, Italio. <

Vortoj da Proi. Cari, plej grava libro post la «Fundamento de Esperanto*, luksa 
eldona kun du portretoj. Mra*os 2,70 krankojn svisajn afrankite. Adresu al S-ro 
S. Grenkamp, Paris 6e, 4 rua de Vaugirard.

puntoj
Valenciennes, C Iunys, Irlande, punto j por tolajoj. 

Aĉetu rekte ĉe la  fabrikan to !

Por obei la ricevitajn sugestojn, sekve de niaj antauaj anoncoj 
ni kreis 3 kategoriojn da specimenaj sendaĵoj, kiuj konsistas 
el belaj malsimilaj puntoj, po l i  metroj de ĉiu modelo.

1. 48 pecoj da l i  metroj por 250 francaj frankoj
2. 80 .  ,  U  .  „ 400 ,
3. 60 „ , 1 1  „ „ 400 „ .p libe la j

La specimenaj paketoj estos sendataj post ricevo de la supre
diritaj sumoj, per poŝtmandato aŭ per ĉeko sur Pariza banko. 
Krom tio, ni estas pretaj trakti aferojn kontraŭ pago je la 
liverado de niaj sendaĵoj. Tiucele ni sendos belan kolekton al 
la firmoj kiuj faros al ni tian peton akompanatan de 20 francaj 
frankoj. Tiu sumeto estos dekalkulata post mil frankoj da

«"«N {Peeters a  P errin  S i i s
20, Rue du Pont-Neuf, C a la is  (France)

Mouche! -Hennebioju 
* ti ftrmitbetono fei

la Esperante
L ib ro s e rv o  dc  UE/V

Pli ol 48000 pontoj, akvujoj, akvorezervejoj, gren- kaj

karbokestaregoj, kajoj, varfoj, havenaj digoj,domoj, fabrik
ejoj, magazenegoj, hospitaloj, kolegioj, lernejoj, staci
domoj, vagon- kaj aŭtomobiltenejoj, Ŝipoj, lipetoj, boatoj 
ktp. sukcese konstruitaj ĉiulande dum la lastaj 34 jaroj 
Iau la desegnoj de la mondkonataj kaj kunligitaj firmoj

M o u c h e l - H e n n e b i q u e
Sin turni al S-ro Ingeniero T. J. Guĉritte
D ir e k to r o  d e  L. G .  M o u c h e l  & P a r t n e r e  L td . 
3 8  V ic to r ia  S tr e e t ,  L o n d o n  S . W . 1 , A n g lu jo

i t u n g a r a )  te i «no ai cm j o j
o rig in a la j ve rko j, bons tila j, v e rk ita j de poeto B a g h y :

Originala prezo Por anoj de UEA

P ilg r im o , o rig in a lro m a n o  1.65 F rk . 1.50 
P ilg r im o , to le b ind ita  2.65 „  2.40 
P re te r  la  V iv o ,  poem oj (broŝurita) 2.20 „  2.00

La  ve rka ĵo j de B aghy d is ting igas  per eleganteco de 
la s tilo  ka j la  fo rta  im agopovo de la aŭtoro. 

A g ra b la  ka j m a lenu iga  legaĵo

F lo rbu lbo j
po r E sp e ra n tis to j!

O f e r t o  s e n p a g a  k a j  a f r a n k i t a

J ANSEN-HENDRIKS & SON
(antaue K re lage  &  K - io )

BENNEBROEK apud Haarlem (Holando)
Mendebla  Ĉe L i b ro se rvo  de UEA

12 B o u le v a rd  d u  T h o i r e ,  G eneve

HE LI CAL 
BAR &  ENGINEERING Co., Ltd
72 Victoria Street, London SW i

A n g lu jo

S-ro Johannes VVanckel, Liebertwolkwitz
bei Le ipz ig , G erm an io

PI bfl., L, PM kĉl. Ciam respondas

a C e t a s  r a j  v e n d a s  C i u j n

KONSTRUAJN MATERIALOJN 

M VINOJN kaj MflŜINAROJN
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S e r  l a  ( a n i s m o !Kael kunlabro nacie kaj internacie?
Nenia pago estas necesa por a lig i al la  mondo-rondo de la  „Unistoj“ k iu j provas eb lig i ke bonaj intencoj

forigu la batalo jn industria jn , po litika jn  kaj m ilita jn .
Por neniigi la militon necesos starigi ian federacion de 

la nacioj de la mondo. Kiel paŝo tiucela oni devas antaŭe 
trovi rimedojn Iederigi Ciajn industriajn kaj politikajn
r t m n n m  i r m i  n  1 1  n  I  n  m »-»^  —__ 4 ? . .  i ____ i  r r  » •
grupojn kiuj nuntempe batalas en Ciu lando. Alivorte 
nacia kunagado estas deviga en la multaj landoj kiel fun
damento por sendangeraj rilatoj internaciaj. Jen la celo 
kaj metodo de nia Federacio! Por enkonduki fii tiun 
devigan enlandan kunagadon ni liveras la idealon de la 
„Unismo“ —  kompromiso inter la individualistoj kaj la 
socialistoj, Ĉar grandgrada publika aktiveco postulas ke 
plejmulto de la popolo agu laŭ facile komprenebla kaj 
akceptebla plano. La politikaj partioj, industriaj organiz
a j »  religiaj institucioj kaj reformemaj grupoj Ĉiuj posedas 
tian konfidon je siaj propraj planoj kaj kredoj ke la celo, 
metodo kaj utileco de niaj tri sekvantaj principoj ne vid
igos ĝis kiam komunumoj trovos sin vizaĝo kon^-.ŭ vizago 
je ruiniĝo. Tamen niaj fimistoj- pretigu kaj sugestu al la 
popoloj ke ili tiam agu laŭ ĉ i tiu maniero:

a) Elektu la parlamenton per proporcia reprezentado 
kaj zorgu, ke Ciuj gravaj partioj partoprenu administracian 
respondecon kiel en Svisio. Utiligu la referendumon kiam 
necese por sciigi la publikan volon.

b) Alprenu nian planon de .L a  Unismo“ rilatanta al 
la kontrolo de la industrio. Anstataŭ lasi la kontrolon 
plejparte aŭ al privataj individuoj aŭ al la Stato ni pro
ponas taŭgan kompromison:

Permesu, ke privataj individuoj kaj grupoj organizu 
Ciajn entreprenojn produktivajn kampare kaj urbe, sed

postulu, ke la komunumo starigu publikan sistemon de 
distribuado t. e. konservado, transportado kaj vendado. 
Mallonge tia federiga ideo estas esprimebla:

.L a  individuo devas produkti,
La komunumo devas distribui.*

ĉ iu  devas esti ŝirmata kontraŭ la teruroj de senlabor
eco kaj malsatego, ĉar la sperto montras, ke la plej efika 
malhelpo al revolucio estas la provizo de mangafoj kaj 
Ciutagaj necesejoj. Ankaŭ oni devas arangi kom pensajn  
tiel taŭgan kiel eble por komercaj firmoj kies negocoj 
nuligas pro la starigo de socia sistemo de distribuado.

presado por ian  uzon de la ideoj 
la tero, la financo, la edukado kt

Ciuj reformistoj pr» 
Ni celas enkonduki

c) Enkuraĝigu liberan esprimadon de parolado ka) 
sesado por fari uzon de la ideoj de ĉiuj reformistoj or»

nacian kunsenton kaj kunagadon laŭ spirito tolerema kaj 
tial taŭga por konsiderado de ĉiaj aliaj planoj kaj politikoj'

Tiu, kiu simpatias je niaj tri principoj, estas libera 
rigardi sin kiel membron de nia Federacio sen ia prokrasto 
aŭ pago. Estas permesate al tri aŭ pli da membroj tuj 
starigi grupon ie por studi diskuti kaj konatigi nian planon 
kaj por pretigi en la okazo, se estas necese kontraubatali 
per konstruema agado revolucion perfortan aŭ diktatorecon 
ian. Ne ekzistas centra aŭtoritato de la Federacio, Car 
sendependeco de niaj grupoj estas tre grava. Broŝuretoj 
estas senpage haveblaj Ce Colin Univin (Poŝtkesto 47; 
P. O. Box 47, Fremanlle. Okcidenta Aŭstralio, Western 
Aŭstralia) kiu agas kiel honora organizanto de la Movado:

„£a  $ed erado Je la Momio1 4

Ĵ us aperis:

E speran ta  Kom erca Korespondo
de D -ro  Emil Pfeffer

K o m e rc is ta j m ode lle te ro j en Esperanto  p r i la p le j g rava j okaza jo j de V negoca v iv o  kun
akom pananta  germ ana teksto ka j faka j k la r ig o j

Paĝoj 96 — Prezo RM 0.50

★

D e  I’ sam a aŭ to ro :
Esperanto en IO lecionoj ( le rn o lib ro  po r G erm ano j)
Unua Esperanta legolibro por komencantoj kaj kursoj 

Vortaro Esperanta-Germana 

Vortaro Germana-Esperanta (30000 tra d u ko j)
Ĉu v i parolas Esperante? (E n ko n d u ko  en la  esperantan konve rsac ion )

(P rezo j en ge rm ana j m a rko j) —  M endeb la  ĉe L ib ro s e rv o  de U E A . T u ta  ko le k to  Frk

*

Postulu senpagan prospekton kun prov-paĝoj de

Tagblatt-Bibliothek, VVien I, Wollzeile 22

R M 0.25
R M 0.25
R M 0.25
R M I . —
R M 0.25
Frk. svis. 2.25
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Modo lnternacia
('Code International .

I n  s e  p  l i n g v o j :  

ia n a ,  K i s p u n o ,  I t u lo .  P o r t u g a la  feoj 

E s p e r a n t o

A n g l o

D ike co  

6 cm

/ l i t a  28 cm , 

la rg a  20 cm

S o lide

b in d ita

-Ca sola kodo kun i speranto

libroservo de ttlJi, 12 boulevard du (theatre 

deneve (Svislando)

Prova paĝo el Kodo Lugagne

Prezo de unu  ekzem p le ro  ku n  a fra n ko :

7 5  svis. t t li.

K om erca

T e kn ika

T ra fik a
1000 paĝoj

P le j

riĉa

V o rta ro


